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บทคัดย่อ 

 

งานศึกษาเรื่อง “วัฒนธรรมแฟน สู่การเป็นผู้ผลิตสินค้าแฟนอาร์ต กรณีศึกษา แฟนคลับวงวิน
เนอร์และวงไอคอน” โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการแพร่กระจายของกระแสวัฒนธรรมเกาหลีใน
สังคมไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 และกระแสความนิยมของศิลปินวงวินเนอร์และวงไอคอนในประเทศ
ไทยรวมถึงเพื ่อศึกษาอัตลักษณ์และพฤติกรรมการบริโภคของแฟนคลับ ที ่มาและกระบวนการ
สร้างสรรค์สินค้าของผู้ผลิตสินค้าและการบริโภคสินค้าแฟนอาร์ตแฟนคลับวงวินเนอร์และไอคอน โดย
คัดเลือกจากแฟนคลับผู้ที ่มีพฤติกรรมการติดตามศิลปิน การบริโภคคอนเสิร์ตและสะสมสินค้าที่
เกี่ยวข้องกับศิลปินเกาหลี และที่สำคัญคือเป็นแฟนคลับที่วาดรูปแฟนอาร์ตเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ 
อีกทั้งผลิตสินค้าแฟนอาร์ต จำนวนทั้งหมด 6 คน และในกลุ่มผู้บริโภคสินค้าจะต้องเป็นแฟนคลับที่มี
การติดตามศิลปินและบริโภคคอนเสิร์ตและสินค้าที่เกี่ยวข้องกับศิลปินเช่นเดียวกัน รวมถึงสินค้าแฟน
อาร์ตที่เกี่ยวข้องกับศิลปิน จำนวน 10 คน 

ผลการศึกษาพบว่า อิทธิพลและความนิยมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย จากการเกิดขึ้นของ
วัฒนธรรมแฟนคลับก่อให้เกิดความนิยมขึ้นในกลุ่มแฟนคลับที่มีความชื่นชอบในผลงานแฟนอาร์ต ทำ
ให้การวาดรูปแฟนอาร์ตไม่ได้เป็นเพียงแค่งานอดิเรก แต่กลับสามารถสร้างรายได้ให้กับแฟนคลับกลุ่ม
น้ี ซึ่งในปัจจุบันเรียกได้ว่ากระแสของงานแฟนอาร์ตกำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากและยิ่งส่งผลทำให้
สินค้างานจากแฟนอาร์ตได้รับความนิยมไปพร้อมกับกระแสความนิยมของนักร้องศิลปินเกาหลีที่มี
แนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นอีกด้วย  
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กิตติกรรมประกาศ 

อันดับแรกเราอยากขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินวร ฟ้าดิษฐี อาจารย์ที่ปรึกษาในการทำ
วิทยานิพนธ์ครั้งนี้ ที่คอยผลักดัน เคี่ยวเข็ญเรามาตลอด เพราะช่วงแรกที่เริ่มทำเราจับทางไม่ถูกเลยว่า
เราจะทำงานนี้ให้ออกมาเป็นรูปแบบไหน เพียงเพราะแค่เราอยากทำในสิ่งที่เราชอบ เรื่องที่ดีคือ
อาจารย์ใจดีและค่อนข้างละเอียด ที่สำคัญคือเวลาตรวจงานเราว่าไม่ได้เครียดขนาดนั้น การที่คุยเป็น
กันเองมันทำให้เราและเพื่อนๆ กล้าที่จะถามหรือคุย โดยที่ไม่เกร็ง และรู้สึกว่าเราเลือกอาจารย์ไม่ผิด
เลย แต่ลึกๆ เราก็ไม่ได้เป็นเด็กที่ดีพอสำหรับอาจารย์เลย แต่ขอบคุณมากๆ ค่ะ ที่อาจารย์คอยอยู่กับ
พวกเรามาโดยตลอด และขอบคุณอาจารย์ธัญธีรา ยิ้มอำนวย กรรมการสอบที่ได้ให้คำแนะนำในการ
แก้ไข การทำวิทยานพินธ์ครั้งนีจ้นสำเร็จลุล่วงมาได ้

เพื่อนทุกคน คือ คนที่ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตตลอดการเรียน 4 ปีนี้มาได้ ขอบคุณจริงๆ รู้สึก
ได้เป็นตัวเอง กล้าทำอะไรขึ้นมาก และกลุ่ม “ทีสิสคุณเสร็จหรือยัง” ออย ต่อ พอร์ช ที่เราได้มาอยู่
กลุ่มเดียวกัน ได้รู้จักกันมากขึ้น เราแลกเพลงกันฟังด้วยนะพอร์ช ออยต่อก็คือคุยกันทุกเรื่อง อาจจะ
ทุกลักทุเลหน่อย แต่เราผ่านกันมาด้วยกันแล้วนะ รวมถึงฝนและอุ้มที่คอยฟังเราบ่นและต่ิงไปด้วยกัน  

กำลังใจที่สำคัญเลยคือ WINNER IKON คอนเสิร์ตช่วงต้นปีทั้ง 3 งาน ที่ทำให้ปีนี้ไม่เงียบเหงา 
เหมือนได้เยียวยาชีวิตก่อนที่โควิดจะเข้ามา เพลงทุกเพลงที่ฟังตอนทำงานมันช่วยได้มากจริงๆ รวมถึง
พี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ ที่ให้สัมภาษณ์ เหมือนเราได้เพื่อนกลับมาด้วยจากการทำงานครั้งนี้เลย 

สุดท้ายนี้ขอบคุณตัวเองจริงๆ 
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บทที่ 1 

บทนำ 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา   

 กระแสเกาหลี (Korean Wave) หร ือท ี ่ เราเร ียกว ่า“Hallyu”เป ็นศ ัพท ์ท ี ่ต ั ้ งข ึ ้นโดย
นักหนังสือพิมพ์ชาวจีนในช่วงปลายทศวรรษ 1990 หมายความถึงกระแสความความนิยมเกาหลีที่
ค่อยๆ คืบคลานมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยถือกำเนิดขึ้นที่ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี หรือ เกาหลีใต้ ซึ่งในปัจจุบันวัฒนธรรมเกาหลีได้ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกรวมถึง
ประเทศไทยด้วย  (วไลลักษณ์ น้อยพยัคฆ์ , 2551 : 1 )  สิ่งสำคัญที่ทำให้ที่ทำให้กระแสวัฒนธรรม
เกาหลีสามารถเข้าไปมีอิทธิพลในหลายประเทศได้ เกิดจากการที่ประเทศเกาหลีใต้เคยถูกครอบงำจาก
วัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1945 – 1980 รัฐบาลของประเทศเกาหลีใต้จึงเร่งให้การสนับสนุน
และผลักดัน นโยบายด้านวัฒนธรรมอย่างจริงจังเพื่อเป็นสร้างวัฒนธรรมเกาหลีขึ้น (พิชญา อัมพร
จินดารัตน์ , 2559 : 1)         
 ในช่วงปี ค.ศ. 1981-1992 รัฐบาลได้เพิ่มการส่งเสริมทางด้านศิลปะทั้งแบบดั้งเดิมและร่วม
สมัย พร้อมวางแนวนโยบายแผนหลักทางวัฒนธรรม 10 ปี โดยเน้นวัฒนธรรมเพื่อปวงชนทั้งมวล (จุด
กำเนิดกระแสเกาหลี , 2560 : ออนไลน์) และในช่วงปี ค.ศ. 1990 การผลิตสินค้าวัฒนธรรมเริ่มเกิด
วิกฤติเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงลงทุนใหม่ทำอุตสาหกรรมวัฒนธรรมให้เป็นเชิงพาณิชย์ยิ่งขึ้น มีการลงทุน
สร้างระบบดิจิทัล  คือมีการยกเลิกมาตรการเซ็นเซอร์เนื้อหา (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักด์ิ , 2555 : ออนไลน์) 
เมื่อเข้าสู่ปี ค.ศ. 1993 รัฐบาลเปลี่ยนบทบาทใหม่เป็นการส่งเสริมมากกว่าการควบคุม ด้วยเห็นว่า
วัฒนธรรมสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น โดยรวม
เรียกว่าอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ประกอบด้วยอุตสาหกรรมย่อย อาทิ ภาพยนตร์ เพลง วีดีโอ สิ่งพิมพ์ 
การกระจายเสียง การออกแบบ ตัวการ์ตูน ความบันเทิงที ่ให้ความรู ้ (Edutainment) และวาง
วิสัยทัศน์ทางวัฒนธรรมเข้าสู่สังคมดิจิตอล วัฒนธรรมในบริบทนี้จึงเป็นวัฒนธรรมที่หลากหลายและ
เป็นวัฒนธรรมในเชิงโลกาภิวัตน์ (จุดกำเนิดกระแสเกาหลี , 2560 : ออนไลน์)   
 ในปี ค.ศ. 1999 รัฐบาลได้ออก พ.ร.บ. ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ทำให้เกิดมีองค์การ
มหาชนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้ เช่น สถาบันส่งเสริมและพัฒนาเกาหลี เป็นต้น  การที่
รัฐบาลเกาหลีใต้เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการพัฒนาวัฒนธรรมให้กลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้
ระดับประเทศจึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานของภาครัฐที่มีชื่อว่า KOCCA หรือ The Korea Creative 
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Content Agency ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวได้จัดตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคม ปี ค .ศ. 2009 โดยเป็นผู้อยู่
เบื้องหลังการสร้างสรรค์การส่งออกวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ ผ่านการร่วมมือระหว่าง 5 องค์กรของ
เกาหลีใต้โดยมีหน้าที ่หลักคือ ช่วยผลักดันเกาหลีให้เป็นผู ้นำด้านอุตสาหกรรม Content ด้าน
วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมด้านความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ เช่น ความคิด
สร้างสรรค์ ไหวพริบ และความสามารถเฉพาะบุคคล จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในอุตสาหกรรม  Content 
เพราะเป็นสิ่งที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมต่างๆ ได้ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการส่งออก  จะเห็นได้ว ่าประเทศเกาหลีใต้มีการใช้บุคคลากร
ภายในประเทศเป็นจุดแข็งในการขายวัฒนธรรมของตนเอง โดยทำให้วงการ K-POP เป็นที่รู้จักไปทั่ว
โลก (เบญจมาศ พันธ์ยิ่งยก , 2560 : ออนไลน์)      
 การแพร่กระจายของกระแสวัฒนธรรมเกาหลีที่เกิดขึ้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากความต้องการ 
เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในฐานผู้ผลิตและผู้กุมกำไรของตลาดในเอเชียของประเทศเกาหลีใต้ หนึ่งใน
ประเทศที่เป็นเป้าหมายในการตีตลาดภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือประเทศไทย นั่นทำให้
ศิลปินจากค่ายต่างๆ ในเกาหลีต่างมุ่งตีตลาดในประเทศไทยโดยจะเห็นได้จากการที่ค่ายต้นสังกัด ต่าง
ส่งศิลปินเข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์ จัดงานคอนเสิร์ต หรือแม้กระทั่งออกงานตามช่องรายการต่างๆ ใน
ประเทศไทย (ผู้จัดการออนไลน ์, 2009 : ออนไลน์) เหตุการณ์สำคัญ ในปี ค.ศ. 2007 เมื่อสมาชิก  วง
ดงบังชินกิ1 (TVXQ) ได้ปรากฏตัวขึ้นที่ห้างพารากอน กลายเป็นตำนานห้างแตก เพราะมีแฟนคลับ
จำนวนมาก  โดยเฉพาะในกลุ่มแฟนคลับผู้หญิง ทั้งในห้าง นอกห้าง ต่างมารวมตัวกันเพื่อรอพบศิลปิน
ที่พวกเขาต่างชื่นชอบ กลายเป็นข่าวโด่งดังขึ้นในตอนนั้น และกลายเป็นมิติใหม่ของการรวมกลุ่มของ
แฟนคลับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และเป็นวง K-POP วงแรกที่ได้รับรางวัลมิวสิควิดิโอยอดนิยมและ
ศิลปินยอดนิยมจาก Channel V2 (เปิดตำนานเกาหลีฟีเวอร์! 9 วง KPOP ที่ทำให้วัยรุ่นไทยกลายเป็น
ติ่ง , 2018 : ออนไลน์)          
 วัฒนธรรม K-POP ดังกล่าว ก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมของแฟนคลับขึ้น หรือที่เรียกกันว่า ติ่ง3

 
1 วงดงบังชินกิ (TVXQ)  คือบอยแบนด์จากเกาหลีใต้ ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 2003 ในสังกัด SM Entertainment ชื่อวง
แปลว่า "เหล่าเทวาผู้เจิดจรัสแห่งบุรพทิศ" (The Rising Gods of the East) วงประกอบด้วยสมาชิก 5 คน คือ ยู-
โนว ยุนโฮ หัวหน้าวง, แมกซ์ ชางมิน, ฮีโร แจจุง, มิกกี ยูชอน และเซีย จุนซู  
2 Channel V คือ สถานีโทรทัศน์เคเบิลรายการเพลง ซึ่งออกอากาศ 24 ชั่วโมง เปิดมิวสิควิดีโอเพลงไทย เพลงเอเชีย 
และเพลงสากล  
3 ติ่ง คือ แฟนคลับรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีความชื่นชอบในตัวศิลปิน มักจะมีเรื่องของความรู้สึกผูกพันและรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งกับศิลปิน  มีการทุ่มเททั้งเวลาไปกับการสนับสนุนและติดตามศิลปินอย่างสม่ำเสมอ และการทุ่มเททุน ทรัพย์ใน
การซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับศิลปิน รวมไปถึงการซื้อบัตรคอนเสิร์ตของศิลปินเพื่อเป็นการสนับสนุนศิลปินและเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง 
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เกาหลี คำว่า “ติ่ง” ถูกใช้ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2007 จากการรวมตัวของแฟนคลับวงดงบังชินกิ (Zcooby , 
2019 :ออนไลน์)  แต่ในปัจจุบันคำว่าติ่งกลายเป็นคำที่ใช้ในการเรียกแฟนคลับด้วยกันเอง แต่คำว่า 
“ติ่ง” ในความหมายของความคลั่งไคล้ไร้สติก็ยังคงไม่หายไป และมักจะถูกใช้กับกลุ่มแฟนคลับศิลปิน
เกาหลีเป็นส่วนใหญ่ (พิชญา อัมพรจินดารัตน์ , 2559 : 5) ซึ่งเป็นสิ่งที่คนในสังคมให้ความสนใจเป็น
อย่างมาก เนื่องจากกลุ่มแฟนคลับเหล่านี้มักจะมีการรวมกลุ่มกันเพื่อรอศิลปินที่สนามบิน หรือ
ห้างสรรพสินค้าเป็นจำนวนมากแทบจะทุกครั ้งที ่ศิลปินมายังประเทศไทย จนเกิดปรากฏการณ์
สนามบินแตก ห้างสรรพสินค้าแตกอยู่โดยตลอด  (Billboard Thailand, 2559: ออนไลน์) 
 การเป็นแฟนคลับอันเก ิดจากความชื ่นชอบในตัวศ ิลปินเ กาหลีภายใต้ภาพลักษณ์ 
ความสามารถที่มีเสน่ห์และมีความเป็นธรรมชาติของศิลปินนักร้อง ส่งผลให้เกิดความชื่นชอบและ
ประทับใจ สะท้อนผ่านพฤติกรรมแฟนคลับ นำมาสู่การติดตาม  การเปิดรับวัฒนธรรมเกาหลี การ
บริโภคสินค้า official4 เช่น อัลบั้ม แท่งไฟ โฟโต้บุ๊ค สินค้าหน้าคอนเสิร์ต รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปินเกาหลี (จุติมาศ เกลี ้ยงเกลา , 2556 : 323) แฟนคลับจึงถือได้ว่าเป็นกลุ ่มคนที่พร้อมจะ
สนับสนุนผลงานศิลปินที่พวกเขาชื่นชอบและพร้อมที่จะซื้อ “ทุกอย่างที่ใบหน้าของศิลปินแปะอยู่” ไม่
ว่าสินค้าดังกล่าวจะเป็นสินค้า “อย่างเป็นทางการ” จากต้นสังกัดของศิลปิน หรือ “ไม่ทางการ” ที่เกิด
จากการทำขึ้นของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ต้นสังกัดของศิลปิน (“ติ่งมืออาชีพ” สร้างรายได้จากความคลั่งไคล้ 
, 2017 : ออนไลน์)         
 กล่าวได้ว่าสินค้าทางวัฒนธรรมจึงมักมาพร้อมกับกระแสวัฒนธรรมเกาหลี เพราะสินค้า
ดังกล่าวสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มคนที่ชื่นชอบในกระแสวัฒนธรรมเกาหลี ซึ่ง
ในอดีตการทำสินค้าแบบไม่เป็นทางการ เกิดจากการนำรูปศิลปินมาใช้โดยตรงด้วยการแปะลงไปบน
ตัวสินค้า ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และไม่ได้ถูกทำขึ้นจากแฟนคลับ แต่ในภายหลังแฟนคลับได้
เริ่มทำของสะสมแบบ handmade กันเป็นงานอดิเรก แต่ก็มีแฟนคลับบางกลุ่มที่สามารถผลิตสนิค้าที่
มีคุณภาพใกล้เคียงกับของลิขสิทธิ์ออกมาได้ อาจเป็นเสื้อยืด ตุ๊กตา ปลอกหมอน ปฏิทิน โฟโต้บุ๊ก และ
อื่นๆ ซึ่งตัวแทนของ SM Entertainment5 ยอมรับว่าสินค้า “ไม่เป็นทางการ” จำนวนไม่น้อยเข้าข่าย
เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัท แต่พวกเขาก็คงไม่ดำเนินการทางกฎหมายใดๆ เพราะมองว่า “นี่คือ
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมแฟนคลับมากกว่า” ยิ่งไปกว่านั้น SM Entertainment ยังชื่นชมว่าไอเดียของ 
“สินค้า” จากบรรดาแฟนคลับหลายๆ ชิ้นมีความน่าสนใจ “เรามักจะเก็บเอาไอเดียพวกนี้มาใช้สำหรับ

 
4 สินค้า official คือ สินค้าที่ค่ายเพลงหรือต้นสังกัดของศิลปินผลิตออกมาจำหน่ายให้แฟนคลับตามซื้อตามเก็บเป็น
ของสะสมทางจิตใจ เช่น อัลบั้ม ตุ๊กตา แท่งไฟ โฟโต้บุ๊ค เสื้อ หมวก เป็นต้น 
5 SM Entertainment  คือ บริษัทผลิตและจัดจำหน่ายเพลงของประเทศเกาหลีใต้ หนึ่งในสามบริษัทอุตสาหกรรม
บันเทิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดของเกาหลีใต้ ก่อตั้งโดยอี ซูมาน  
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
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พัฒนาสินค้าของเราเองในอนาคตเสมอ” (“ติ่งมืออาชีพ” สร้างรายได้จากความคลั่งไคล้ , 2017 : 
ออนไลน์)            
 นอกจากนี้แล้วแฟนคลับมีกิจกรรมยามว่างหรืองานอดิเรก ในการเป็นผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ
จากความชื่นชอบและชื่นชมในตัวศิลปิน ซึ่งผลงานดังกล่าวมีทั้งในรูปแบบภาพวาดที่เหมือนจริงและ
รูปแบบการ์ตูน หรือที่เรียกว่า แฟนอาร์ต (fanart)6 ซึ่งมาจากการรวมกันของ Fan + Art ใช้เรียก
ผลงานรูปภาพการ์ตูนน่ารักๆ ของศิลปิน ที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่โดยแฟนคลับ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีงาน
อดิเรกในการวาดรูปศิลปินเกาหลีที่ตนเองชื่นชอบ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่แฟนคลับและมีการอัพ
โหลดผลงานผ่านพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ต (“Fanart (แฟนอาร์ต)”งานอดิเรก FC เกาหลีรุ่นใหม่ , 2561 
: ออนไลน์) จากแฟนคลับที ่ม ีงานอดิเรกในการวาดรูปแฟนอาร์ตและอัพโหลดผ่านพื ้นที ่ทาง
อินเทอร์เน็ต จนเริ่มมีผู้ติดตามและผู้สนใจจำนวนมาก  นำไปสู่ความคิดในการผลิตสินค้า หรือที่เรา
เรียกกันว่า fanmade เช่น โปสการ์ด เข็มกลัด พวงกุญแจ สติ๊กเกอร์ และถือได้ว่าเป็นงานอดิเรกที่
สามารถสร้างรายได้ให้กับแฟนคลับอีกด้วย และกำลังกลายเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เนื่องจากทุกครั้งที่มี
การจัดคอนเสิร์ต มักจะมีตลาดขายสินค้าดังกล่าวอยู่บริเวณพื้นที่การจัดงาน เป็นต้น  
 ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจเกี่ยวกับการวาดรูปแฟนอาร์ตที่สามารถนำมาต่อยอดผลิตเป็นสินค้า
แฟนอาร์ต และเนื่องด้วยในปัจจุบันยังไม่มีการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวาดรูปแฟนอาร์ตและการ
ผลิตสินค้าแฟนอาร์ตปรากฏ ในประเด็นการแพร่กระจายของกระแสวัฒนธรรมเกาหลีในสังคมไทย 
และที่มาของกลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลีวงวินเนอร์และไอคอน รวมถึงเพื่อศึกษาพฤติกรรมของแฟน
คลับในการบริโภคสินค้าที่เกี่ยวข้องกับศิลปินเกาหลีและเพื่อศึกษาที่มาและกระบวนการผลิตสินค้า
แฟนอาร์ตและการบริโภคสินค้าแฟนอาร์ตของแฟนคลับ รวมถึงพื้นที่ที่ถูกจัดขึ้นเพื่อใช้เป็นพื้นที่ใน
การจำหน่ายสินค้า หรือที่เรียก “ตลาดนัดแฟนอาร์ต” อีกด้วย 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา          

1. เพื่อศึกษาการแพร่กระจายของกระแสวัฒนธรรมเกาหลีในสังคมไทย ตั้งแต่ปี พ .ศ. 2545 
จนถึงปัจจุบัน และความนิยมของศิลปินวงวินเนอร์และวงไอคอนในประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์และพฤติกรรมการบริโภคของแฟนคลับวงวินเนอร์และวงไอคอน 

 
6 Fanmade คือ สิ่งต่างๆ ที่แฟนคลับทำออกมาจำหน่ายให้แฟนคลับด้วยกัน อาจเป็นของสะสมคล้ายๆ สินค้า 
official เพียงแต่ในส่วนนี้รายได้จะไม่ได้ไปถึงศิลปิน เรียกว่าเป็นกิจกรรมยามว่าง หรืองานอดิเรกที่หารายได้ให้กับ
แฟนคลับที่มีทักษะพิเศษ 
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3. เพื่อศึกษาที่มาและกระบวนการผลิตสินค้าแฟนอาร์ตและการบริโภคสินค้าแฟนอาร์ตของ
กลุ่มแฟนคลับวงวินเนอร์และวงไอคอน 

คำถามของการศึกษา 

แฟนคลับเริ่มติดตามศิลปินเกาหลีวงวินเนอร์และวงไอคอนได้อย่างไร จึงก่อให้เกิดเป็นอัต
ลักษณ์พฤติกรรมการบริโภคสินค้าที่เกี่ยวข้องกับศิลปินทั้งสองวง รวมถึงสาเหตุที่ทำให้แฟนคลับผันตัว
มาเป็นผู้ผลิตสินค้าแฟนอาร์ต และแฟนคลับนั้นมีกระบวนการผลิตสินค้าแฟนอาร์ตอย่างไร ตลอดจน
พฤติกรรมการบริโภคสินค้าแฟนอาร์ตน้ันเป็นอย่างไร 

สมมติฐานของการศึกษา   

 เมื่อความนิยมของกระแสวัฒนธรรมเกาหลีเข้ามาแพร่กระจายเข้าสู่สังคมวัฒนธรรมไทยตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมาในรูปแบบของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมก่อให้เกิดเป็นกลุ่มแฟนคลับ
ที่ชื่นชอบในตัวศิลปินเกาหลีและส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้า official จากแฟนคลับที่มีความ
ชื่นชอบศิลปินนำไปสู่งานอดิเรกในการวาดภาพแฟนอาร์ต ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของ
วัฒนธรรมแฟนในรูปแบบหนึ่ง และการเป็นผู้ผลิตสินค้าแฟนอาร์ต จนก่อให้เกิดเป็นพฤติกรรมการ
บริโภคในกลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลี 

ขอบเขตของการศึกษา                                       

ขอบเขตด้านเนื้อหา         
 งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษา “วัฒนธรรมแฟน สู่การเป็นผู้ผลิตสินค้าแฟนอาร์ต กรณีศึกษา 
แฟนคลับวงวินเนอร์และวงไอคอน” เพื ่อศึกษาความนิยมของกระแสวัฒนธรรมเกาหลีเข้ามา
แพร่กระจายเข้าสู่สังคมวัฒนธรรมไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน รวมถึงที่มาและกระบวนการ
ผลิตสินค้าแฟนอาร์ต ตลอดจนพฤติกรรมการบริโภคสินค้าแฟนอาร์ตของแฟนคลับวงวินเนอร์และ
ไอคอน ภายใต้กรอบแนวคิดวัฒนธรรมแฟนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

ขอบเขตด้านพื้นที่           

1. พื้นที่กายภาพ ได้แก่ พื้นที่การจัดงาน IKONICs_Fiesta ณ SOFINSPACE งาน YG_FAIR 
ณ ศูนย์ประชุมพญาไทพลาซ่าชั้น 13 และงาน 2019 YGSTAND_MARKET3 ณ Sport Center และ
สถานที่สำหรับการนัดสัมภาษณ์เพิ่มเตมิ เช่น สามย่านมิตรทาวน์ อ่อนนุช เซนทรัลลาดพร้าว 
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2. พื้นที่ทางอินเทอร์เน็ต คือ ทวิตเตอร์7  ซึ่งแฟนคลับใช้ในการติดตามศิลปินเกาหลี รวมถึง
การอัพเดตงานแฟนอาร์ต การโปรโมทและขายสินค้าแฟนอาร์ตแบบออนไลน์ รวมถึงเป็นพื้นที่ที่แฟน
คลับซึ่งเป็นผู้บริโภคใช้ในการติดตามศิลปินและผลงานของแฟนคลับนักที่วาดแฟนอาร์ต นอกจากนี้ยัง
ใช้เป็นพื้นที่ในการถ่ายรูปเพื่อลงรีวิว โดยการติดแฮชแท็กลงทางพื้นที่ดังกล่าว  ผู้ศึกษาจึงเลือกทวิต
เตอรข์องแฟนคลับเป็นพ้ืนที่ในการติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ระเบยีบวิธีการศึกษา  

ผู้ศึกษาใช้การเก็บข้อมูล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาจากการการสัมภาษณ์
อย่างไม่เป็นทางการและการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมในการลงพื้นที่ภาคสนาม ประกอบกับ
การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร หนังสือ วารสาร บทความ สื่อสิ่งพิมพ์ งานวิจัย และสื่อออนไลน์ที่
เกี่ยวข้อง โดยแบ่งข้อมูลได้ดังนี ้

วิธีการเก็บข้อมูล ผู้ศึกษาได้แบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น 2 ระดับ คือ  

1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)       

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยการค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร หนังสือ 
บทความวิชาการ งานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมแฟน แนวคิด และประเด็นใกล้เคียง เพื่อศึกษา
จุดเริ่มต้นในการแพร่กระแสวัฒนธรรมเกาหลีและศึกษาวัฒนธรรมแฟนคลับในการบริโภคสินค้า 
official ที่เกี่ยวข้องกับศิลปินเกาหลี นำไปสู่การเป็นผู้ผลิตสินค้าแฟนอาร์ต เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์ต่อไป 

2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  

โดยเป็นการลงพื้นที่ภาคสนาม เพื่อสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ โดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างผ่านการ

ใช้แบบสอบถามออนไลน์ โดยคัดจากแฟนคลับ ซึ ่งเป็นผู ้ผลิตสินค้าแฟนอาร์ตที ่เข้าร่วมงาน 

2019YGTSTAND_MARKET3 ณ Sport Center  โดยมีร้านที่มาออกงานทั้งหมด 42 บูท แบ่งเป็น

สินค้าที่ไม่ใช่แฟนอาร์ตจำนวน 18 บูท  และสินค้าแฟนอาร์ตจำนวน 24 บูท    

 ผู้ศึกษาทำการคัดเลือกเฉพาะผู้ผลิตสินค้าแฟนอาร์ตจากงาน 2019YGTSTAND_MARKET3 

 
7ทวิตเตอร์ คือ แพลตฟอร์มบนพื้นที่อินเตอร์เน็ตของคนรุ่นใหม่ 
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จำนวน 24 บูท ด้วยการทำแบบสอบถามออนไลน์เบื้องต้นผ่านทางทวิตเตอร์ เพื่อที่จะได้มาซึ่งกลุ่ม

ตัวอย่างก่อนการลงภาคสนามเพื่อทำการเก็บข้อมูล โดยได้กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะพฤติกรรมที่ตรง

กับนิยาม ซึ่งเป็นผู้หญิงทั้งหมดจำนวน 6 คน  อายุ 22-30 ซึ่งจะต้องเป็นแฟนคลับที่มีการติดตาม

ศิลปินวงวินเนอร์หรือไอคอน การบริโภคคอนเสิร์ตและสะสมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับศิลปินเกาหลีวงวิน

เนอร์หรือไอคอน และที่สำคัญคือเป็นแฟนคลับที่วาดรูปแฟนอาร์ตเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่ 

3-4 วันต่อสัปดาห์ และทำสินค้าแฟนอาร์ตขึ้นจากความชื่นชอบศิลปินเกาหลีเพื่อตอบสนองต่อความ

ต้องการของแฟนคลับที่มีความชื่นชอบในสินค้าแฟนอาร์ตดังกล่าว และเบื้องต้นร้านค้าดังกล่าวจะต้อง

มีพื้นที่รีวิวสินค้าทางทวิตเตอร์ให้กับผู้บริโภค เพื่อแสดงถึงการตอบรับของสินค้าจากผู้บริโภคสินค้า

แฟนอาร์ต            

 ส่วนในกลุ ่มผู ้บริโภคสินค้าแฟนอาร์ต จะใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการสัมภาษณ์

เช่นเดียวกัน ซึ่งจะต้องเป็นแฟนคลับที่มีการติดตามศิลปินและบริโภคคอนเสิร์ตและสินค้าที่เกี่ยวข้อง

กับศิลปินเช่นเดียวกัน รวมถึงสินค้าแฟนอาร์ตที ่เกี ่ยวข้องกับศิลปิน ซึ ่งข้อมูลที ่ได้จากการทำ

แบบสอบถาม พบว่า ผู้บริโภคมีอายุอยู่ในช่วง 19-34 ปี จำนวน 9 คน การเก็บข้อมูลดังกล่าวใช้เพื่อ

เป็นข้อมูลประกอบในการวิเคราะห์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของแฟนคลับศิลปินเกาหลี

ในปัจจุบัน  

นอกจากนั้น ผู้ศึกษาได้มีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แฟนคลับผู้ผลิตและผู้บริโภคและ
การลงพ้ืนที่เพื่อสังเกตการณโ์ดยแบ่งได้ดังนี้ 

1. พื้นที่กายภาพ 
1.1 การลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีการจัดแบบปิด (งาน

ที่ต้องมีการจองพื้นที่ในการออกบูท รวมถึงผู้ที่จะเข้าไปซื้อสินค้าจะต้องทำการจอง
บัตรเพื่อเข้าร่วมงานและหากมีผู้สนใจเข้างานจำนวนมาก จึงจะมีการเปิดขายบัตร
หน้างาน) ซึ่งผู้ศึกษาได้ทำการซื้อบัตรเพื่อเข้าร่วมงานและเริ่มสังเกตการณ์ตั้งแต่ผู้
ที่มาเข้าร่วมงาน ลักษณะการจัดงานและวิธีการแลกบัตรขั้นตอนต่างๆ  ในการเข้า
ร่วมงาน อีกทั้งได้มีการนัดกับผู้ให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนล่วงหน้า ในการเข้าร่วมบูทเพื่อ
สังเกตการณ์แฟนคลับที่เข้ามาร่วมงานและซื้อสินค้าภายในงาน รวมถึงได้ร่วมพูดคุย
กับแฟนคลับและร่วมซื้อสินค้าภายในงานเพื่อสังเกตการขายและซื้อของกลุ่มแฟน
คลับอีกด้วย และได้ทำการสังเกตการณ์อย่างไม่มีส่วนร่วมบริเวณรอบงาน ตั้งแต่
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กิจกรรมและสินค้าที่ถูกนำมาจำหน่ายภายในงาน ทำให้เห็นถึงพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าของแฟนคลับและการร่วมกิจกรรมภายในงานดังกล่าว 

1.2 การลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการในพื้นที่การจัดงานขายสินค้าแฟน
อาร์ต เนื่องจากผู้ให้สัมภาษณ์ต้องอยู่ที่บูทและทำการขายสินค้าอยู่ตลอด ผู้ศึกษาจึง
ทำการสัมภาษณ์เบื้องต้นไปด้วยระหว่างนั้น และได้มีการนัดสัมภาษณ์เชิงลึกอย่าง
เป็นทางการอีกครั้งในพื้นที่สาธารณะ โดยการต้ังประเด็นคำถามล่วงหน้าและทำการ
สัมภาษณ์ถึงประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

 
2. พื้นที่ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นพื้นทีท่ี่มีการแชร์ข่าวสารและความคิดเห็นระหว่างกัน 

2.1  โดยผู้ศึกษาจะใช้วิธีสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมทางทวิตเตอร์ เนื ่องจากพื้นที่
ดังกล่าว ใช้เป็นพื้นที่ในการเปิดจองบัตรและตัวผู้ศึกษาเองได้มีส่วนร่วมในการ
ติดตามเพื่อทำการจองบัตรและสังเกตถึงขั้นตอนการจัดการของทีมงาน และการจอง
บูทของร้านค้าต่างๆ เนื่องจากมีร้านค้าสนใจเข้าร่วมออกบูทเป็นจำนวนมาก ทางผู้
จัดงานจึงมีการคัดเลือก ตลอดจนสังเกตการโปรโมทสินค้าของแต่ละร้านผ่านทาง
ทวติเตอร์ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ใช้ในการโปรโมทการจัดงานดังกล่าว  

2.2 การสังเกตการณ์อย่างไม่มีส่วนร่วมทางทวิตเตอร์ จะเห็นได้ว่าแฟนคลับใช้ทวิตเตอร์
ในการติดตามศิลปินเป็นส่วนใหญ่และใช้ในการลงงานแฟนอาร์ตของตนเองอยู่เป็น
ประจำ อีกทั้งเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการจัดจำหน่ายสินค้าแฟนอาร์ตและเป็นพื้นที่ที่แฟน
คลับใช้ในการติดตามงานแฟนอาร์ตของแฟนคลับด้วยกันเอง จากการสังเกตการณ์
ทำให้เห็นว่าทวิตเตอร์นั้นเป็นพื้นที่ที่แฟนคลับใช้ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
เรื ่องศิลปิน รวมไปถึงงานแฟนอาร์ตและสินค้าแฟนอาร์ตของแฟนคลับที่มีการ
อัพเดตผ่านทวติเตอร์และเป็นพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้า รวมถึงเป็นพื้นที่ที่ผู้บริโภค
ใช้ในการรีวิวสินค้าให้กับผู้ผลิตสินค้าแฟนอาร์ต ทำให้เห็นถึงความต้องการและการ
ตอบรับจากผู้บริโภคในกลุ่มแฟนคลับอีกด้วย 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

จาการศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมแฟนสู่การเป็นผู้ผลิตสินค้าแฟนอาร์ต กรณีศึกษา แฟนคลับวง
วินเนอร์และไอคอน ทำให้ทราบถึงความนิยมของวงวินเนอร์และวงไอคอนในประเทศไทย ตลอดจน
สาเหตุและพฤติกรรมการบริโภคสินค้าของแฟนคลับที่เกี่ยวข้องกับศิลปินเกาหลี  อีกทั้งการทำแฟน
อาร์ตยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางทีส่ามารถสร้างรายได้ให้กับแฟนคลับอีกด้วย 
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ระยะเวลาและแผนการดำเนินงาน        
 การศึกษาเรื่อง : วัฒนธรรมแฟนสู่การเป็นผู้ผลิตสินค้าแฟนอาร์ต กรณีศึกษา แฟนคลับวงวิน
เนอร์และไอคอน ซึ่งได้มีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารไปเบื้องต้น เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 
จนถึงเดือนมนีาคม 2563 โดยมีแผนการดำเนินงานดังนี้  

ระยะเวลา การดำเนินงาน 
พฤษภาคม 2562 – กรกฎาคม 2562 - ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ 

วารสารบทความวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง                          
- กำหนดขอบเขตการศึกษา/ระยะเวลาดำเนินงาน/ 
สถานท ี ่ /ระเบ ียบว ิธ ีการว ิจ ัย/ว ัตถ ุประสงค์/ 
ตั้งสมมติฐานการศึกษา/   กำหนดแนวคิดทฤษฎีและ 
ประโยชน์ของงานวิจัย 

กรกฎาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 -เก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ ์
มกราคม  2563 – มีนาคม  2563 -นำข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียงและตีความ 
มีนาคม  2563 – เมษายน 2563 -วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุตสาหกรรม

วัฒนธรรม K-pop 

 

ผู้ผลิตสินค้าแฟนอาร์ต 

วัฒนธรรมแฟน 

 

การติดตาม 

การแพร่กระจาย 

การโฆษณา 

การผลิต 

การบริโภค 

การวาดรูปแฟนอาร์ต 
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บทที ่2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมแฟน สู่การเป็นผู้ผลิตสินค้าแฟนอาร์ต กรณีศึกษา แฟนคลับวงวิน
เนอร์และวงไอคอน” ผู้ศึกษาได้มีการรวบรวมแนวคิดและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นดังนี ้  

    1.  แนวคิดวัฒนธรรมแฟน (Fan Culture)   
    2.  แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) 
    3.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

โดยผู ้ศ ึกษาเลือกใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) และแนวคิด
วัฒนธรรมแฟน (Fan Culture) ในการอธิบายถึงกระบวนการทางความคิดของแฟนคลับที่กลายเป็น
ผู้ผลิตหรือแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์
งาน และสามารถนำไปใช้อธิบายถึงวัฒนธรรมแฟนในบทบาทของผู้ผลิตและผู้บริโภคสินค้า เพื่อใช้ใน
การทำความเข้าใจและศึกษาพฤติกรรมของแฟนคลับในสังคมไทยที่ได้พัฒนาจากแฟนคลับกลายเป็น
ผู้ผลิตสินค้าแฟนอารต์ 

1. แนวคิดวัฒนธรรมแฟน (Fan Culture)  

คำว่า “แฟน” (Fan) ในความหมายของพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ. 2554  
เป็นคำนามซึ่งมีความหมายว่า เป็นผู้ที่นิยมชมชอบ เช่น แฟนเพลง แฟนภาพยนตร์ แฟนมวย และผู้
เป็นที่ชอบพอรักใคร่ เช่น คู่รัก สามีหรือภรรยา โดยคำว่า “แฟน” เป็นคำที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษ 
Fan (เอฟ-เอ-เอ็น) ออกเสียงว่า “แฟน” หมายถึง คนที่ชอบหรือคลั่งไคล้สิ่งใดส่งหนึ่ง โดยคำนี้มาจาก
คำว่า Fanatic (แฟ-เน-ติก) ซึ่งหมายถึง ความคลั่งไคล้      
 กาญจนา แก้วเทพ (2555) กล่าวถึงคำว่า “Fan” ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษที่มีรากศัพท์มาจาก
ภาษาละติน คือ Fanum หรือ Fanaticus หมายถึง การเป็นส่วนหน่ึงของวัดหรือบุคคลผู้รับใช้วัด โดย
กลุ่มคนเหล่านี้มักเป็นผู้ที่ศรัทธามากต่อศาสนา แต่ในภายหลังคำว่า “แฟน” ถูกนำไปใช้เรียกผู้ที่มี
ความลุ่มหลงในบางสิ่งบางอย่างมากจนเกินไปจากพิธีกรรมและกลายเป็นความกระตือรือร้นอย่างบ้า
คลั ่ง (enthusiastic frenzy) อันเกิดจากการถูกจิตวิญญาณ / ปีศาจร้ายเข้ามาสิงสู ่ ทำให้คำว่า 
“แฟน” มีความหมายไปในทิศทางลบอันสื่อถึงความชอบของบุคลอย่างคลั่งไคล้ที่มากเกินพอดี 
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 Busse (2009) ได้ระบุตัวบ่งชี้ของความเป็นแฟนเอาไว้แบบง่ายๆว่า คนที่เป็นแฟนอะไรนั้น
มักจะแสดงอาการ 4-5 อย่างดังต่อไปนี ้ คือ มีความปลาบปลื ้มชื ่นชมในสิ ่งของหรือคนๆนั้น 
(fascinate) มีความสนใจในสิ่งของหรือคนๆนั้น (interest) มีอารมณ์ร่วมเมื่อได้พบเห็นหรือเจอะเจอ
สิ่งของหรือคนๆนั้น (emotional investment) ใช้เวลาว่างในการเข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งของคนๆนั้น (engagement in particular leisure) มีความพยายามที่จะทำอะไรเกี่ยวกับหรือให้
สิ่งนั้นกับคนๆนั้น (emphasis  on amateur endeavors) (กาญจนา แก้วเทพ , 2555 : 307)  

นอกจากนี้ การเป็น “Fan” แสดงให้เห็นถึง การแสดงอำนาจทางสังคมอย่างหนึ่ง ทำให้ผู้ที่
เป็นแฟนเกิดความมั่นใจต่อสถานการณ์ต่างๆ การที่มีสิ่งที่ ชื่นชอบจะทำให้แฟนมีโอกาสสร้างการมี
ตัวตนทางสังคม (ภูรินทร์ กสิณฤกษ์ , 2556 : 56) 

 Joli Jenson (1992) กล่าวอีกว ่า ความจริงแล้ว “Fan” เปรียบเสมือน ผู ้ เช ี ่ยวชาญ 
ผู้สนับสนุน นักสะสม หรือที่ Jenson เรียกว่าเป็น “aficionados” กลุ่มคนที่ชื่นชอบศิลปวัฒนธรรม
ชั ้นสูง แต่แตกต่างที ่ว ัตถุท ี ่หลงใหล (object of desire) และลักษณะการผูกพัน (nature of 
attachment) ต่อสิ่งที่หลงใหล กล่าวคือ ผู้เชี่ยวชาญหรือนักสะสมศิลปะชั้นสูง มักหลงใหลวัตถุที่เป็น 
high culture ในขณะที่ผู้เป็นแฟนจะสะสมของที่เกี่ยวข้องกับศิลปินเกาหลี ส่วนลักษณะความผูกพัน 
แฟนมักจะผูกพันกับสิ่งที่ตนเองหลงใหลโดยใช้อารมณ์เป็นหลัก แต่ในมุมผู้เชี่ยวชาญหรือนักสะสมจะ
ผูกพันกับสิ่งที่ตนเองหลงใหลอย่างมีเหตุผลและนุ่มนวลกว่าแฟน 

Henry Jenkins  คือ หนึ ่งในวิชาการที ่เป็นผู ้ร ิเร ิ ่มแนวทางในการศึกษาแฟน โดยเน้น
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางสังคม คำอธิบายเรื่องแฟนจึงเกี่ยวข้องกับระบบอุตสาหกรรม 
(culture industry) ที่เน้นการผลิตสินค้าเพื่อมวลชนและมีจุดมุ่งหมายเพื่อกำไร โดยเน้นให้ผู้บริโภค
สามารถอ้างอิงทางใจ (Identification) และมีส่วนร่วม (Participation) ได้ เพื่อเป็นหลักประกันใน
การขายสินค้า (กาญจนา แก้วเทพ , 2555 : 318) 

 ผู้ศึกษาเลือกใช้แนวคิดของ Henry Jenkins ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือ Textual Poachers โดย 
อาศัยคำอธิบายเรื่องลักษณะที่พึงมีของแฟนของสื่อและศลิปินดารา ดังต่อไปนี้  

1) แฟนเป็นผู้ที่คุ้นเคยใกล้ชิดทางวัฒนธรรมกับวัตถุแห่งความชื่นชอบของพวกเค้า ทว่าใน
ขณะเดียวกันก็ยังคงเว้นระยะห่างไว้ให้อยู่ในจุดที่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ และสามารถสร้างสรรค์
ความหมายต่างๆ ออกมาจากตัวบทได้เองผ่านการกระทำและคำพูด เช่น แฟนไอดอลสามารถแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงและบอกข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้แม้เป็นสมาชิกที่พวกเขาชื่นชอบ  
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2) แฟนเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการตีความและวิจารณ์ตัวบทได้ ซึ่งมีความละเอียดลึกซึ้ง 
มากกว่าผู ้ชมในระดับทั่วไป แฟนสามารถที่จะจดจำตัวบทได้อย่างแม่นยำแม้ตัวบทเหล่านั ้นจะ 
แสดงออกในลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนั้นแฟนจึงไม่ต้องตีความตัวบทตามที่ผู้ผลิตกำหนดมาให้และ
สามารถที่จะต่อรองรวมถึงปฏิเสธผู้ผลิตได้อีกด้วย       
 3) แฟนเป็นผู้ที่บริโภคผลงานที่ชื่นชอบอย่าง active ซึ่งจะแสดงออกผ่านการกระทำต่างๆ 
เช่น เรียกร้องให้สื่อที่พวกเขาชื่นชอบได้ดำเนินการผลิตเนื้อหาต่อไปได้หรือเสนอทิศทางให้แก่ผู้ผลิตว่า
ควรไปต่ออย่างไร เช่น แฟนละครเรียกร้องให้สถานีนำละครที่พวกเขาชื่นชอบกลับมาออกอากาศอีก
ครั้งหรือแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อเรื่องซึ่งส่งผลต่อเนื้อหาที่ผลิตออกมาให้รับชม   
 4) แฟนสามารถที่จะผลิตซ้ำตัวบทใหม่ที่มีเค้าโครงมาจากตัวบทเดิมได้ เช่น แฟนฟิคช่ัน (Fan 
fiction) การทำเพลง Cover ซึ่งทำให้เกิดคำถามในประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์และผลประโยชน์ของฝั่งผู้ผลิต
กับกลุ่มแฟนอยู่เสมอ ทั้งนี้การผลิตซ้ำดังกล่าวของแฟนคลับล้วนเกิดจากความชื่นชอบในผลงานนั้น 
และมักสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อบริโภคกันภายในกลุ่มแฟนคลับเท่านั้น ไม่ใช่การผลิตซ้ำเพื่อหวังผลกำไรใ ห้
เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ         
 5) กลุ่มแฟนมีอำนาจในการต่อรองและเป็นทางเลือกนอกเหนือจากวัฒนธรรมกระแสหลัก 
การเกิดขึ้นของกลุ่มแฟนจึงเป็นเหมือนการสร้างชุมชนทางวัฒนธรรมแบบทางเลือกที่ปลดปล่อยผู้ที่ไม่ 
มีทางเลือกในวัฒนธรรมกระแสหลัก เป็นทางเลือกที่ให้ความรู้สึกที่ปราศจากการครอบงำและสร้าง
ความเท่าเทียมที่ขาดหายไปจากวัฒนธรรมกระแสหลักในปัจจุบัน (เพิ่งอ้าง, 2555: 309-311)  

แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมแฟนของ Henry Jenkins สามารถนำมาใช้ในการศึกษาลักษณะแฟน
คลับ โดยมีส่วนช่วยในการอธิบายถึงสาเหตุและพฤติกรรมของแฟนคลับที่มีความหลงใหลคลั่งไคล้ 
การเปิดรับบริโภคสื่อนำไปสู่การทุ่มเทให้กับสิ่งที่ตนรักและชื่นชมมากกว่าผู้รับสารทั่วไป นอกจากนี้ 
การเป็นแฟนคลับยังเปรียบเสมือน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้สนับสนุน นักสะสม บริโภคสินค้าที่ตนเองหลงใหล  

2. แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (Creative Economy)     
 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือ การสร้างมูลค่าสินค้าหรือบริการที่เกิดจากความคิดของมนุษย์ 
สำหรับสาขาการผลิตที ่พัฒนาไปสู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์จะเรียกว่า“อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” 
(Creative Industry) ซึ่งหมายถึงกลุ่มกิจกรรมการผลิตที่ต้องพึ่งพา “ความคิดสร้างสรรค์” เป็นสิ่ง
สำคัญ โดยมุ่งเน้นที่การสร้างมูลค่าความสัมพันธ์กับการผลิตศิลปะ สื่อวัฒนธรรม อุตสาหกรรม 
เทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารและระบบทรัพย์สินทางปัญญา การเปลี่ยนแปลงนี้เริ่มในแวดวงของนักธุรกิจ
ในกลางศตวรรษ 1980 โดยเริ่มก้าวเข้าสู่สภาพเศรษฐกิจที่เรียกว่า “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” เป็นการ
ก่อให้เกิดนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะ 
(วิริยะ สว่างโชติ , 2561 : 95) 
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 ความสร้างสรรค์นั้นไม่จำเป็นต้องเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจไปทั้งหมด แต่เป็นการใชค้วามคิด
นามธรรมไปสู่สิ่งที่ใช้งานได้จากความคิดสู่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งกฎหมายเกี่ยวกับทางทรัพย์สินทางปัญญาอาจ
ให้นิยามชุดหนึ่ง ขณะที่ตลาดก็ให้เกณฑ์การนิยามอีกชุดหนึ่ง โดยความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ก็
ต่อเมื่อมีการระบุ ตั้งช่ือ และทำให้ความคิดดังกล่าวงานได้จริง (คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ , 2552 : 2 ) 

เราเรียกผลที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงนี้ว่า ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (creative product) คือ
สินค้าหรือบริการทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์อันเป็นผลมาจากความสร้างสรรค์และมูลค่าเศรษฐกิจ 
ผลผลิตของผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ มักเห็นได้ชัดเจนมากสุดในงานศิลปะ จนหลายคนมองว่าศิลปะคือ
แก่นของความสร้างสรรค์ จนความสร้างสรรค์และศิลปะถูกใช้แทนกัน ทว่าศิลปินไม่ใช่ผู้ผูกขาดความ
สร้างสรรค์หรือเป็นคนงานเพียงคนเดียวในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ความสร้างสรรค์ในศิลปะและความ
สร้างสรรค์อื่นๆ ไม่ได้แตกต่างกัน เพราะศิลปินสร้างสรรค์กว่าหรือประสบความสำเร็จมากกว่ากลุ่มอื่น 
แต่เป็นเพียงเพราะพวกเขาทำงานข้องเกี่ยวกับความคิดหรือสุนทรียศาสตร์ระดับหนึ่งโดยเฉพาะ
เท่านั้น (เพิ่งอ้าง , 2552 : 2 )        

ความสร้างสรรค์ปรากฏอยู่ในทุกระดับธุรกิจ ตั้งแต่การบริหารองค์กรไปจนถึงการพัฒนาสร้าง
แบรนด์และรูปร่างของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น การแข่งขันที่สูงขึ้น เทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนอย่างทันสมัย 
การเข้ามาของอินเทอร์เน็ตส่งผลให้ทุกบริษัทต้องทำธุรกิจ โดยอาศัยจินตนาการและตื่นตัวกับสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์ของตน  โดยผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จำนวนมาก ต่างมี
คุณสมบัติเป็นทรัพย์สินทางปัญญา คือ มีผู้เป็นเจ้าของ แต่กลับไม่สามารถจับต้องได้ เลยกลายเป็นสิ่ง
ที่ไม่มีอยู่จริง จนกระทั่งรัฐบาลมีการประดิษฐ์ขึ้น โดยการนิยามความหมายที่แท้จริงของมันและให้
สิทธิแก่เจ้าของ ด้วยเหตุนี้ทรัพย์สินทางปัญญาจึงต่างจากความคิดทั่วไป  (เพิ่งอ้าง , 2552 : 3)  

ในส่วนของประเทศไทยนั้น ซึ่งเป็นประเทศที่มีมรดกทางวัฒนธรรม ได้มีการนำเสนอแนวคิด 
ผลงานสร้างสรรค์ และความมุ่งมั่นของผู้ประกอบการชาวไทยสู่สายตาโลก ในปี พ.ศ. 2552 รัฐบาลได้
ตระหนักถึงสิ่งนี้ จึงได้เร่งนำแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาปรับใช้เพื่อนเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและ
บริการ เพื่อพัฒนาการส่งออกและเศรษฐกิจของประเทศ (TICEF2010 , 2553 :  20) โดยการนำ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์มาพัฒนาประเทศนั้น จะต้องมีการตระหนักรับรู้ และเข้าใจแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ รวมถึงกระบวนการศึกษาที่ผลักดันให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีการส่งเสริมให้ภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดผลสะท้อนในวงกว้างต่อไป  แต่ทั้งนี้เศรษฐกิจสร้างสรรค์จำเป็นที่จะต้องมี
กรอบอย่างกฎหมายเพื่อรับรองการขยายตัวอย่างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เช่น การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์
หรือสิทธิบัตร เนื ่องจากคนสร้างสรรค์งานศิลปะมักจะเสียผลประโยชน์ในการได้รับคุ้มรองสิทธิ์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนทำงานในประเทศที่กำลังพัฒนายังไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการคุ้มครองได้อย่าง
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เต็มที่ ในกรณีการเคลื่อนย้ายและความคล่องตัวของสินค้าบริการ เช่น สื่อโสตทัศน์ (audio visual)  
ซึ่งมองว่าเป็นสินค้าที่ควรจะให้มีการค้าเสรี แต่ในขณะที่บางประเทศมองว่าเป็นสินค้าวัฒนธรรม จึงไม่
ควรปล่อยให้ตลาดเป็นคนกำหนด รัฐบาลจึงควรมีอำนาจในการดูแล เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์ของผู้
สร้างสรรค์ผลงาน (เพิ่งอ้าง , 2553 :  25-26)   

โดยจอห์น ฮอว์กิ ้นส์ (John Howkins) ประธานกลุ ่มสร้างสรรค์และนักวิเคราะห์ด้าน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรม ลิขสิทธิ์ระดับแนวหน้าของโลก ได้มีการกล่าวถึงนโยบายของภาครฐัที่
เกี ่ยวข้องกับประเด็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยได้มีการกำหนดหลักการใช้ความคิดสร้างสรรค์ 3 
ประการดังนี ้

1. ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งสากล ทุกคนเกิดมามีความคิดสร้างสรรค์ และมีจินตนาการ
แรงกล้าที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์นั้น      

2. ความคิดสร้างสรรค์จะต้องมีเสรีภาพ ความต้องการแสดงอารมณ์ ความรู ้สึกและ
จินตนาการต่อสังคม จำเป็นต้องมีเสรีภาพพื้นฐาน เพื่อเอื้ออำนวยในการจัดการความคิด
สร้างสรรค์ให้ออกมาในทิศทางที่เหมาะสม 

3. การนำความคิดสร้างสรรค์เข้าสู่สังคม เครือข่าย และตลาด ซึ่งมักจะจำเป็นต้องมีการเปิด
กว้างให้เข้าถึงองค์ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการแสดงถึงรายละเอียดและ
แนวคิดที่มาของสินค้าน้ันๆ ดังนั้น ทรัพย์สินทางปัญญาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ  

แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) สามารถนำไปใช้อธิบายถึงวัฒนธรรม
แฟนในบทบาทของผู้ผลิต ซึ่งแม้ไม่ใช่ศิลปินหากมีความสร้างสรรค์และความคิดในทางศิลปะ สามารถ
ที่จะผลิตผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ด้วยการสร้างแบรนด์และรูปร่างของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นขึ้นในตลาดที่มี
การแข่งขันที่สูงขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนอย่างทันสมัย โดยแฟนคลับที่สามารถสร้างสรรค์
สินค้าและทำให้สินค้าของตนเองมีความโดดเด่น การคิดค้นและการผลิต วิธีการนำเสนอสินค้าที่จะ
สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ และทางด้านของผู้บริโภคในฐานะแฟนคลับที่มีบทบาทในเรื่องของผล
การตอบรับต่อสินค้าจากผู้ผลิต สามารถนำมาวิเคราะห์ได้อีกด้วย 

3.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง       
 การศึกษาเรื่อง“วัฒนธรรมแฟน สู่การเป็นผู้ผลิตสินค้าแฟนอาร์ต กรณีศึกษา แฟนคลับวงวิน
เนอร์และวงไอคอน” ผู้ศึกษาได้แบ่งประเด็นในการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ออกเป็น 2 ประเด็น คือ 1.วรรณกรรมที่เกี ่ยวข้องกับการแพร่กระจายกระแสวัฒนธรรมเกาหลี 
(Korean wave) ในสังคมไทย 2.วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมแฟน 3.วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตที่ว่าด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดังนี ้
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1.วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายกระแสวัฒนธรรมเกาหลี (Korean wave) ในสังคมไทย
 กระแสวัฒนธรรมเกาหลี (Korean Wave) เป็นคำศัพท์ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่เพื่อใช้สื่อถึงความ
คลั่งไคล้ในวัฒนธรรมเกาหลีที่เพิ่มสูงขึ้น ตั้งแต่ช่วงปลายปี ค.ศ. 1990 อันที่จริงคำศัพท์คำนี้ถูกตั้งขึ้น
เมื่อกลางปี 1999 โดยนักข่าวชาวปักกิ่งที่ประหลาดใจกับความกระหายของชาวจีนที่มีต่อการส่งออก
ทางวัฒนธรรมของเกาหลี ต่อมามีการเรียกปรากฏการณ์ใหม่นี้ว่า “Hallyu” ซึ่งแปลว่า “Flow of 
Korea” หรือกระแสเกาหลีฟีเว่อร์ เป็นกระแสที่กาลังมาแรงในขณะนี้ ในแง่ของวัฒนธรรมเกาหลีไม่ว่า
จะเป็น ละครเกาหลี ดารายอดนิยมเกาหลี นักร้องเกาหลี ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่คนไทยให้ความ
สนใจมากในปัจจุบันนี้ในทุกเพศ ทุกวัย       
 วัฒนธรรมเกาหลีที่เริ ่มเข้ามาในสังคมไทย เริ่มต้นขึ้นมาจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์ โดย
ภาพยนตร์เรื่องแรกๆที่ทำให้ประเทศเกาหลีเริ่มเป็นที่รู้จักในกลุ่มคนไทยคือเรื่อง “ยัยตัวร้ายกับ นาย
เจี๋ยมเจี้ยม (My Sassy Girl) หลังจากนั้นประเทศไทยจึงเริ่มมีการนําเข้าซีรี่ย์เกาหลีมากขึ้น โดยเรื่องที่
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก อาทิเช่น “เพลงรักสายลมหนาว (Autumn in my heart)” “สะดุด
รัก…ที่พักใจ (Full House)” “เจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชา (Princess Hour) รวมทั้งซีรี ่ย์อิง
ประวัติศาสตร์อย่าง “แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง (Daejunggeum)” “จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ 
(Jumong)” และ “ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (Dong Yi)” เป็นต้น โดยกระแสนิยมในซีรี่ย์เกาหลีส่งผลให้
สถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยต่างพากันแย่งซื้อลิขสิทธิ์ซีรี่ย์เกาหลีเข้ามาฉายในประเทศไทยกันอย่าง
ดุเดือด (กานต์พิชชา วงษ์ขาว , 2550 : 4)        
 ในขณะที่ผู้บริโภคเองก็เริ่มเปิดรับสินค้าวัฒนธรรมจากประเทศเกาหลีมากขึ้น  ไม่ว่าจะเป็น
รายการเกมโชว์ต่างๆ เกม ออนไลน์ จนกระทั่งมาถึงกระแสนิยมในเพลงเกาหลี (K-Pop) ที่ได้รับความ
นิยมจากคนไทยเป็นอย่างมาก แม้ว่าก่อนหน้านี้ประเทศไทยจะมีการนําเข้าเพลงเกาหลีเข้ามาบ้าง แต่
ก็ถือว่าน้อยมากและไม่ค่อยได้รับความนิยมใยประเทศไทยเท่าที่ควร แต่หลังจากที่ซีรี่ย์เรื่อง สะดุด
รัก…ที่พักใจ (Full House) ประสบความสําเร็จ นักแสดงนําชายของเรื่องหรือเรน (Rain) ซึ่งเป็น
นักร้องก็กลายเป็นที่รู้จัก และทําให้เกิดการบริโภคเพลงเกาหลีเกิดขึ้นจํานวนมาก (ทยากร แซ่แต้ , 
2551 : 4)          
  โดยการเข้ามาของกระแสวัฒนธรรมเกาหลีในช่วงแรกนั้น ส่งผลให้วัยรุ่นมีการเลียนแบบ
พฤติกรรมตัวละคร จะเห็นได้ชัดจากอิทธิพลของละครโทรทัศน์เกาหลีที่มีต่อ ทัศนคติและพฤติกรรม
การบริโภคสินค้าวัฒนธรรมเกาหลีของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ให้คำอธิบายว่า ละครโทรทัศน์
เกาหลีเป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อผู้ชมมาก ทำให้ผู้ชมเปิดรับเอาวัฒนธรรมเกาหลีเข้ามา โดยเป็นผลมาจาก
รูปแบบที่โดดเด่นของละครโทรทัศน์เกาหลีคือความเป็นละครโรแมนติก เน้นการเล่าเรื่องแบบซาบซึ้ง 
สร้างความประทับใจ อีกทั้งตัวละครยังเป็นไปในลักษณะของเชิงอุดมคติทำให้สามารถเข้าถึงตัวผู้ชมได้
โดยง่าย (ภัทรจาริน ตันติวงศ์ , 2552 : 6)      



16 
 

 เนื่องจากการไหลบ่าของกระแสวัฒนธรรมเกาหลีเข้ามาในสังคมไทย ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2540 
กระแสวัฒนธรรมเกาหลีเริ ่มมีการก่อตัวครั้งแรกผ่านละครโทรทัศน์ ในปี พ.ศ. 2543 ผ่านละคร
โทรทัศน์เรื่อง ลิขิตแห่งรัก (Wish upon a star) ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 
ตามมาด้วย ละครโทรทัศน์เรื่อง รักนี้ชั่วนิรันดร์ (Autumn in My heart) พ.ศ. 2544 ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ไอทีวี ซึ่งกลายเป็นกระแสไปทั่วเอเชียแต่ละครโทรทัศน์ที่กลายเป็นที่รู้จักและได้รับ
ความนิยมในสังคมไทยอย่างแท้จริงคือ ละคร โทรทัศน์เรื่องแดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง ออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จนกระทั่ง ต้องมีการเพิ่มเวลาออกอากาศและสามารถทำเรตติ้ง
ให้กับสถานีโทรทัศน์ได้สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ และละครโทรทัศน์เรื่อง สะดุดรักที่พักใจ (Full 
house) ออกอากาศทางช่องสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 7 (นภดล อินทร์จันทร์ , 2555 : 132)
 ความสำเร็จของกระแสความนิยมในคลื่นวัฒนธรรมเกาหลีแบบใหม่ (New Korean Wave) 
ที่โด่งดั่งไปทั่วโลก โดยได้นำเสนอปรากฏการณ์ความนิยมในคลื่นวัฒนธรรมเกาหลี แบ่งออกได้เป็น 3 
ช่วง คือ ช่วงระยะแรก เรียกว่า Korean Wave 1.0  (ค.ศ. 1997-2000)  เป็นช่วงเริ่มแรกของกระแส
ความนิยมในคลื่นวัฒนธรรมเกาหลี ซึ่งมาจากความนิยมในละครเกาหลีและศิลปินเกาหลี ต่อมาช่วงที่
สอง คือ Korean Wave 2.0  (ค.ศ. 2000-2005) เป็นช่วงที่ละครเกาหลีโด่งดังไปทั่วเอเชีย อาทิ ละคร
เรื่องแดจังกึม (Dae Jang Geum) และละครเรื่องเพลงรักในสายลมหนาว (Winter Sonata) เป็นต้น 
และช่วงที่สาม คือ Korean Wave 3.0  (ค.ศ. 2005-2012) ซึ่งเป็นช่วงที่ K-pop ได้รับความนิยมไป
ทั่วโลก  ความสำเร็จดังกล่าวของกระแสความนิยมในคลื่นวัฒนธรรมเกาหลีแบบใหม่ (New Korean 
Wave) ที่โด่งดังไปทั่วโลก ยกตัวอย่าง วิธีการจัดคอนเสิร์ต SM Town Live’10 World Tour  (ค.ศ. 
2010-2011)  ซึ่งเป็นการจัดทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลก อันเกิดจากกระแสหารรวมกลุ่มกันเพื่อเรียกร้องให้
มีการจัดคอนเสิร์ตของวัยรุ่นในหลายประเทศทั่วโลก (Flash Mob) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความคลั่งไคล้ใน
กระแสนิยมในวัฒนธรรมเกาหลีของวัยรุ่นจากทั่วโลกได้เป็นอย่างดี (โศลดา รชตะพฤกษา , 2555) 
และยิ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงกระแสความนิยมวัฒนธรรมเกาหลีผ่านละครโทรทัศน์เรื่องแดจังกึม 
จอมนางแห่งวังหลวง ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 พ.ศ. 2553 ได้รับการกระแสตอบรับจาก
ผู้ชมเป็นอย่างมากและเป็นจุดเริ่มต้นของกระแสความชื่นชอบอาหารเกาหลี ซึ่งนำไปสู่การเปิดกิจการ
ร้านอาหารเกาหลีในไทยมากมายตามมาจนแทบจะล้นเมืองในปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลมาจากการยอมรับ
พฤติกรรมและเลียนแบบของวัยรุ่นในสังคมไทย (พัชราพร ดีวงษ์ , 2556 : 89) 

 โดยกระแสวัฒนธรรมเกาหลีถือว่าเป็นที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาการเปิดรับสื่อ
วัฒนธรรมเกาหลีถูกส่งเข้ามาในชีวิตประจำวัน ว่าคนไทยมักจะเปิดรับสื่อจาก 2 ช่องทางด้วยกัน คือ
สื่อโทรทัศน์-วิทยุและสื่อออนไลน์ โดยสื่อออนไลน์เป็นช่องทางที่ทำให้เกิดการเข้าถึงข้อมู ลข่าวสาร
และการแพร่กระจายของภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังมีการสอดแทรกเนื้อหา
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ความเป็นเกาหลีไม่ต่างจากละครโทรทัศน์  ทำให้ผู้ใช้สื่อออนไลน์เกิดความต้องการบริโภคสินค้าใน
วัฒนธรรมและเกิดความคลั่งไคล้ ชื่นชอบในตัว ของดารา ศิลปิน ไม่ว่าจะเป็นตลาดความงาม ตลาด
แฟชั่น อุตสาหกรรมอาหารอาหาร รวมถึงตลาดอุตสาหกรรมบันเทิง ที ่กลายเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมของคนในสังคมไทย (ชญาณ ลำเภา , 2556 : 68-69) 

ประเทศเกาหลีใตถือได้ว่ามีการใช้อุตสาหกรรมความบันเทิงเป็นเครื ่องมือในการสร้าง
ความสำเร็จในการเผยแพรผลผลิตทางวัฒนธรรมของตนเองไปสู่ระดับสากล ตามแนวคิดของความ
บันเทิงที่กล่าวว่า ความบันเทิงควบคูมากับการอ้างอิงทางอารมณ ความรูสึก ความคิดเห็น ทัศนคติ 
พฤติกรรม ที่ทำให้ผู้บริโภคความบันเทิงเหลานั้นเกิดความพึงพอใจด้านต่างๆ ใหแกกลุ่มแฟนคลับผู้ที่มี
ความชื่นชอบในศิลปินเกาหลี  ผลผลิตทางวัฒนธรรมตางๆ ในสังคม อาทิ เพลงต่างๆ มิวสิควิดีโอ    
เป็นตน (Barbara, 1986 อ้างถึงในกาญจนา แก้วเทพ, 2555)  จะเห็นได้จากงานศึกษาของจรรยา
ลักษณ์ สิริกุลนฤมิตร (2558)  อธิบายไว้ในงานศึกษา องค์ประกอบการสื่อสารและกระแสนิยมเพลง
เกาหลีในประเทศไทย โดยพิจารณากระแสนิยมเพลงเกาหลีในไทยจากองค์ประกอบการสื่อสาร 4 
องค์ประกอบ คือ ผู้ส่งสารหรือค่ายเพลงเกาหลี สารคือเพลงเกาหลี ช่องทางในการเผยแพร่เพลง
เกาหลี และผู้รับสารหรือผู้บริโภคสินค้าเพลงเกาหลี พบว่ากระแสนิยมเพลงเกาหลี สามารถแบ่งได้
เป็น 3 ช่วง โดยในแต่ละช่วงนั้นองค์ประกอบทั้ง 4 ต่างก็มีบทบาทในการทำให้เกิดกระแสนิยมต่างกัน
ออกไปดังนี้ “ช่วงเป็นที่รู ้จัก” คือช่วงที่ค่ายเพลงเกาหลีจำเป็นต้องทำให้ผู้บริโภคมีโอกาสในการ
เปิดรับเพลงเกาหลีมากที่สุด โดยผู้ผลิตจําเป็นที่จะต้องใส่คุณค่าของสินค้าให้ผู้บริโภครับรู้ประกอบกับ
การนําเสนอด้วยสารที่มีความน่าสนใจผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ในวงกว้าง “ช่วงเป็น
ที่นิยม” คือช่วงที่ผู ้บริโภคมีความกระตือรือร้นในการติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยตัวเองระดับหนึ่ง 
ผู้ผลิตเพียงแค่ต้องตอกย้ำคุณค่าและความแตกต่างของสินค้าให้ผู้บริโภครับรู้ สุดท้ายคือ “ช่วงรักษา
ความนิยม” เป็นช่วงที่ผู้ผลิตจำเป็นต้องรักษาความใกล้ชิดเพื่อยืดอายุสินค้าตน โดยการสร้างโอกาสให้
ผู้บริโภคมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับตัวสินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ผลิตจะรับรู้ว่าสินค้าของตนกําลังอยู่ในช่วง
ชีวิตใด ควรเน้นการทำกิจกรรมรูปแบบไหนก็เกิดขึ้นจากข้อมูลย้อนกลับจากฝั่งผู้บริโภค  
 จากการศึกษางานข้างต้น จะเห็นได้ว่าการบริโภคสื่อบันเทิงและการสงออกของผลผลิตทาง
วัฒนธรรมจากประเทศเกาหลีใต้ นั้นมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยเป็นอย่างมาก ตั้งแต่ป 
พ.ศ.2545 เป็นต้นมา ทำใหเกิดปรากฎการณความบันเทิงที่เรียกวา “Hallyu” หรือคลื่นบันเทิงจาก
ประเทศเกาหลีใต ้(Korean wave) เขามาสู่ประเทศไทย โดยเฉพาะรูปแบบความบันเทิงในรูปแบบสื่อ
ที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของวัยรุนอย่างง่ายดาย ซึ่งทำให้ผู้ศึกษามีความสนใจเกี่ยวกับการวาดรูปแฟน
อาร์ตที่มาสามารถนำมาต่อยอดผลิตเป็นสินค้าแฟนอาร์ต และเนื่องด้วยในปัจจุบันยังไม่มีการทำวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการวาดรูปแฟนอาร์ตและการผลิตสินค้าแฟนอาร์ตปรากฏ ในประเด็นการแพร่กระจาย
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ของกระแสวัฒนธรรมเกาหลีในสังคมไทย และที่มาของกลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลีวงวินเนอร์และ
ไอคอน รวมถึงเพื่อศึกษาพฤติกรรมของแฟนคลับในการบริโภคสินค้าที่เกี่ยวข้องกับศิลปินเกาหลีและ
เพื่อศึกษาที่มาและกระบวนการผลิตสินค้าแฟนอาร์ตและการบริโภคสินค้าแฟนอาร์ตของแฟนคลับ 

2.วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมแฟน 

 ในยุคของการมีสื่อมวลชนซึ่งช่วยเผยแพร่ผลงานศิลปะทั้งหลายได้นั ้น ผู้คนจำนวนมาก
สามารถเข้าถึง “เนื ้อหา” ที่พวกเขาชื่นชอบได้อย่างต่อเนื ่อง เกิดการติดตามเป็นแฟน เกิดการ
รวมกลุ่มสำหรับผู้ที่ชอบในสิ่งเดียวกัน มีการแสดงความคิดเห็นไปยังผู้ผลิตเนื้อหา รวมถึงสร้างสรรค์
เนื้อหาด้วยตนเองโดยมีต้นแบบมาจากผลงานที่เหล่าแฟนคลั่งไคล้ จากที่กล่าวมาในข้างต้น แฟนจึงมี
ความหมายในทิศทางที่ไม่ได้เป็นแค่ผู้ติดตามอย่างเดียว ซึ่งใกล้เคียงกับนิยามที่ถือว่าเป็น กลางของ 
Debra Merskin ในงานเขียน Fandom :The International Encyclopedia of Communication 
โดยให้ความหมายว่า แฟนคือผู้รับสารประเภทหนึ่งๆ ซึ่งแตกต่างจากผู้รับสารทั่วไปที่ไม่ได้ทำแค่รับชม
เพียงอย่างเดียว หากแต่มีการลงมือทำและการกระทำของแฟนก็ได้สะท้อนให้เห็นอารมณ์ร่วมที่มี
ให้กับผลงานหรือบุคคลเหล่านั้นอย่างผูกพัน ส่วนคำว่ากลุ่มแฟน หมายถึง ชุมชนหรือการรวมตัวกัน
ของผู้เป็นแฟนที่มีความสนใจที่ใกล้เคียงกัน มีความกระตือรือร้น ร่วมกัน รวมไปถึงสื่อ สารกันอย่าง
เข้าอกเข้าใจ (Debra Merskin, 2008 อ้างถึงในกาญจนา แก้วเทพ, 2555)  
 วัฒนธรรมความเป็นแฟน จึงจัดได้ว่าเป็นวัฒนธรรมของการมีส่วนร่วมในทุกช่องทาง ที่บรรดา
วัยรุ่นที่เป็นแฟนคลับในฐานะผู้บริโภคสื่อสามารถแสวงหาได้ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้ชม เช่น การไปชม
คอนเสิร์ต การฟังเพลง การโหลดมิวสิควิดีโอจากเว็บไซต์ต่างๆ การแสดงเลียนแบบศิลปินนักร้องคน
โปรด เป็นต้น ประสบการณ์ในชีวิตจริงของบรรดาวัยรุ่นที่เป็นแฟนคลับในการมีส่วนร่วมที่กล่าวมานั้น 
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบรรดาวัยรุ่นและศิลปินนักร้องที่พวกเขาชื่นชม แฟนคลับเหล่านี้มักจะสร้าง
วัฒนธรรมของกลุ่มขึ้นมา ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์ก็ได้ เช่น การพูดคุยเกี่ยวกับ
รายการโทรทัศน์ที่โปรดปราน การฟังเพลงที่พวกเขาชื่นชอบ การเขียนหรืออ่านนิยายแฟนฟิค (fan 
fiction) เป็นต้น (จุติมาศ เกลี้ยงเกลา , 2556 : 64)        

 จากบทความของ jung (2011) ซึ ่งกล่าวถึงพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มแฟนคลับชาว
สิงคโปร์ของศิลปินเรน (rain) ศิลปินชายเกาหลีใต้ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกว่า แฟนคลับของเรนจัด
อยู่ในกลุ่มแฟนคลับที่มีฐานะค่อนข้างดี นอกจากที่จะสามารถจ่ายเงินเพื่อซื้อบัตรคอนเสิร์ตของเรนที่
จัดขึ้นในประเทศสิงคโปร์แล้ว พวกเขายังพร้อมที่จะเดินทางเพื่อไปดูคอนเสิร์ตของเรนในประเทศ
ต่างๆ ด้วย จากการสัมภาษณ์ พบว่า แฟนคลับชื่อ Ri อายุ 52 ปี กล่าวว่า เขาจะเจอเรนทุกๆ สอง
เดือน ขณะที่ Di อายุ 38 ปี กล่าวว่า เขาได้เดินทางไปประเทศเกาหลีทั้งหมดจำนวน 11 ครั้ง ในช่วง 
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2 ปีที่ผ่านมา เพื่อร่วมงานต่างๆ ของเรน ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ต งาน showcase8 แฟนมีตติ้ง เป็นต้น 
 ดังนั้นแฟนคลับจึงถือเป็นผู้บริโภคที่พร้อมจะใช้เงินและใช้เวลาไปกับการทำกิจกรรมยามว่าง 
การเดินทางท่องเที่ยว และกิจกรรมด้านความบันเทิง มากกว่าการเสียเงินและเวลาไปกับสินค้าอื่นๆ 
ในขณะเดียวกัน ตัวศิลปินเองก็ได้กลายเป็นงานอดิเรกของแฟนคลับด้วยเช่นกัน กล่าวคือ ศิลปิน
นักร้องเปรียบเสมือนสินค้าทางวัฒนธรรม ที่บรรดาแฟนคลับต่างพอใจที่จะใช้เงินและเวลาไปกับสินค้า
เหล่านั้น เช่น การเดินทางไปดูคอนเสิร์ตในต่างประเทศ หรือการใช้เวลาว่างเพื่อดูมิวสิควิดีโอหรือการ
แสดงของศิลปินนักร้องคนโปรด ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ได้กลายมาเป็นรูปแบบในการดำเนินชีวิตของ
แฟนคลับในปัจจุบัน (จุติมาศ เกลี้ยงเกลา , 2556 : 65)        
 ซึ่งปรากฏการณ์แฟนเพลงและแฟนนักร้องเริ่มเข้มข้นขึ้นในประเทศไทย ในปี  พ.ศ. 2530 
เมื่ออุตสาหกรรมเพลงกลายเป็นอุตสาหกรรมวัฒนธรรมมากขึ้น โดยในช่วงแรกที่เห็นได้ชัดเกิดขึ้นใน
กลุ่มแฟนนักร้องชาวไทย เช่น แฟนคลับธงไชย แมคอินไตย์  ในงานศึกษาของสุปรีดา ช่อลำใย (2549) 
กล่าวถึง เครือข่ายการสื่อสารและการดำรงอยู่ของแฟนคลับธงไชย แมคอินไตย์  เนื่องจากธงไชย ได้
เริ่มเข้าวงการด้วยการเป็นนักแสดงตั้งแต่ปี พ .ศ. 2526 จนกระทั่งเป็นนักร้องอย่างในปัจจุบัน โดย
พฤติกรรมของแฟนคลับจะมีลักษณะเหมือนกันคือ มีช่องทางสื่อในการติดตามผลงานของศิลปินพร้อม
กับมีการสนับสนุนด้วยการซื้อสิ่งของต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปิน รวมไปถึงการทำกิจกรรมต่างๆ และ
ติดตามข่าวสารที่เกี ่ยวข้องกับศิลปินผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ แม้ว่าเวลาจะผ่านมา 30 กว่าปี แต่
เครือข่ายแฟนคลับธงไชยก็ยังคงดำรงอยู่ ซึ่งผู้ศึกษาเห็นด้วยกับงานศึกษานี้ว่าสื่อต่างๆ เช่น ของสะสม 
กิจกรรม สื่อมวลชน ล้วนแล้วแต่มีผลต่อการสร้างและธำรงรักษาไว้ซึ่งเครือข่ายแฟนคลับของธงไชย 
แมคอินไตย์            
 แต่ในระยะเวลาต่อมาอิทธิพลจากกระแสวัฒนธรรมบันเทิงจากญี่ปุ่นและเกาหลีได้ไหลบ่าเข้า
มาในสังคมไทย จึงก่อให้เกิดกลุ ่มแฟนคลับเช่นเดียวกับแฟนเพลงคลับของธงไชย แมคอินไตย์  
เริ่มแรกการเปิดรับวัฒนธรรมจากญี่ปุ่นเข้ามาในสังคมไทยเกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งสะท้อนให้
เห็นผ่านในงานศึกษา การรับวัฒนธรรมสมัยนิยมจากญี่ปุ่นสู่วัยรุ่นไทย กรณีศึกษา แฟนเพลงเจ-ป๊อบ 
ซึ่งวัยรุ่นที่เป็นแฟนเจ-ป๊อบจะมีลักษณะเกาะกลุ่มกันและมีความเหนียวแน่นและยังมีวัฒนธรรมย่อย
เฉพาะกลุ่ม อีกทั้งมีการยึดติดตามศิลปินที่ตนเองชื่นชอบ เช่น ใครเป็นแฟนเพลงวง สแม็ป (SMAP) 
แฟนวงเกลย์ แฟนเพลงแต่ละกลุ่มจะมีการติดตามข่าวสารของศิลปินที่ตนชื่นชอบเป็นประจำ ทั้งจาก
รายการวิทยุ โทรทัศน์ และนิตยสาร ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้แฟนเพลงสามารถติดตาม
ข่าวสารได้จากอินเทอร์เน็ต รวมถึงเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสามารถซื้อสินค้าผ่าน

 
8 showcase คือ งานประชาสัมพันธ์กับสื่อเพื่อประกาศการคัมแบคด้วยการจัดคอนเสิร์ตเล็กๆ ขึ้น 
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ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) หรือแม้แต่การทำกิจกรรมยามว่างที่สืบเนื่องมาจาก
ความชอบในดนตรีเจ-ป๊อป เช่น การตัดต่อวีดิโอ การทำกราฟิก และการวาดแฟนอาร์ต  และสิ่งที่
แสดงถึงความเป็นแฟนที่ขาดไปไม่ได้คือ การบริโภคสินค้าที่เกี่ยวข้องกับศิลปิน เช่น ซีดี ดีวีดี และ
สิ่งพิมพ์ชนิดต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีราคาสูง หรือแม้แต่การแต่งตัว cospaly9 โดยพฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการแสดงออกทางกาย ทำให้ภาพพจน์ของแฟนเพลงเจ-ป๊อป ในสายตาคนทั่วไปคือ กลุ่ม
วัยรุ่นที่ค่อนข้างมีฐานะ และแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่เกิดขึ้นและความนิยมของตัวศิลปินที่นำมา
ซึ่งการสร้างรายได้ที่เกิดจากตัวศิลปินและความเต็มใจที่จะยอมจ่ายของกลุ่มแฟน (ชญานุตม์ พัฒน
สุวรรณ , 2549 : 4-5) 

 ในขณะที่การศึกษาของทวินันท์ ชัยศิริ (2555) ไดก้ล่าวถึง การรวมกลุ่มและการบริโภคสินค้า
ที่ระลึกของกลุ่มแฟนคลับเช่นเดียวกัน โดยได้ทำการศึกษาผ่านแฟนคลับศิลปินนักร้องวงซูเปอร์จูเนียร์ 
ที่มีการรวมกลุ่มในพื้นที่อินเทอร์เน็ต เพื่อติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเพื่อทำการนัด
หมายในการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ทางกายภาพ จากการศึกษาทำให้พบว่า ภาษาที่ใช้
สื่อสารกันนั้นมีความเฉพาะที่เป็นชื่อเรียกและมีความหมายเฉพาะของกลุ่ม เพื่อเป็นการแสดงให้เห็น
ถึงวัฒนธรรมย่อยของกลุ่มเอลฟ์ ซึ่งเป็นชื่อเรียกแฟนคลับวงซูเปอร์จูเนียร์ และการแสดงออกถึงอัต
ลักษณ์ผ่านการรับรู้ร่วมกันของเอลฟ์ จากการบริโภคสินค้าที่ระลึก เช่น แท่งไฟสีน้ำเงิน เสื้อสีน้ำเงิน 
เนื่องจากสีประจำของวงซูเปอร์จูเนียร์เป็นสีน้ำเงินและเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มเอลฟ์ ซึ่งสามารถแสดง
ให้เห็นถึงวัฒนธรรมย่อยในการรวมตัวกันของกลุ่มอลฟ์และมีความแตกต่างไปจากกลุ่มแฟนคลับอื่น 
อีกทั้งการบริโภคสินค้าที่ระลึกทำให้แฟนคลับมองว่า ตนเองเป็นแฟนพันธุ์แท้ เป็นการแสดงความรัก
และความชื่นชอบที่มีต่อศิลปินได้อีกด้วย ซึ่งความชื่นชอบที่มีต่อศิลปินนั้น อันเกิดจากภาพลักษณ์ของ
ศิลปินที่แฟนคลับสามารถเลือกที่จะตัดสินใจในการเป็นแฟนคลับของกลุ่มศิลปินวงใดวงหนึ่ง ตามแต่
ความชอบและกระแสนิยมในการเลือกบริโภคของแฟนคลับแต่ละคน โดยจุติมาศ เกลี้ยงเกลา (2556)  
ได้กล่าวถึง ภาพลักษณ์ของกลุ่มศิลปินนักร้องเกาหลีใต้ผ่านสื่อใหม่ที่มีผลต่อการเลือกเป็นแฟนคลับ
ของศิลปิน ซึ่งภาพลักษณ์ของนักร้องเกาหลีไม่ได้มีรูปลักษณ์ในรูปแบบเดิมๆ แต่มีการปรับเปลี่ยนทั้ง
แนวเพลง การแต่งกาย ในทุกอัลบั้มเพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ ชวนให้ผู้ชมและกลุ่มแฟนคลับเกิด
ความรู้สึกอยากติดตามและคาดหวังที่จะได้เห็นรูปลักษณ์ใหม่ๆ รวมถึงในการด้านการแสดงออกในแต่
ละเวทีที่มีความแปลกใหม่ แกทั้งสมาชิกของวงจะมีบทบาทหน้าที่และตำแหน่งในวงที่แตกต่างกันไป 
เช่น การร้อง การเต้น และการแรป เพื่อนำเสนอทักษะความสามารถที่โดดเด่นของแต่ละคนได้อย่าง

 
9 cospaly  ย่อมาจากคำว่า Costume Play หมายถึง การแต่งกายเลียนแบบบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น ดารา ศิลปิน 
นักการเมือง นักกีฬา หรือตัวคาแร็กเตอร์จากหนังสือการ์ตูน อนิเมชั่น และเกม  
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ชัดเจน และในด้านของพฤติกรรมแฟนคลับ พบว่า แฟนคลับมีการรวมตัวเพื่อคอนเสิร์ตหรืองานมีทติ้ง  
ของกลุ่มศิลปินที่พวกเขาชื่นชอบ  การทำโปรเจคท์เนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ  และแฟนคลับมักมีการ
บริโภคสินค้าเพื่อเก็บสะสมเป็นหลัก เช่น อัลบั้ม เพราะมองว่าเป็นการช่วยเพิ่มยอดอัลบั้มให้กับศิลปิน 
ซึ่งมีผลต่อการได้รับรางวัลต่างๆ ของศิลปินในช่วงงานปลายปี และยังมีพฤติกรรมบริโภคสินค้าที่
ศิลปินเป็นพรีเซนเตอร์หรือการบริโภคสินค้าตามศิลปินอีกด้วย    
 ไม่เพียงแต่ในกลุ่มแฟนเพลงเท่านั้น ลักษณะของแฟนยังปรากฏให้เห็นในลักษณะของแฟน
ดารา ซึ่งการชื่นชอบศิลปินดาราเป็นสิ่งที่พบเห็นเป็นปกติในปัจจุบันและศิลปินดาราเองนั้นจะมีแฟน
คลับคอยสนับสนุน ซึ่งหากสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มแฟนคลับดาราจะพบว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นเพียง 
กลุ่มคนที่มีความชื่นชอบในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นเดียวกับกลุ่มอื่นๆ และพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียง
เรื่องไร้สาระ เพราะการชื่นชอบดาราทำให้กลุ่มแฟนคลับมีพลังอย่างมหาศาลในการทำสิ่งต่างๆ การ
ชื่นชอบดาราเป็นทั้งจุดเริ่มต้นแรงบันดาลใจกำลังใจและแรงผลักดันของกลุ่มแฟนคลับในการดำเนิน
ชีวิต การได้มีโอกาสสัมผัสและคลุกคลีกับกลุ่มแฟนคลับดาราด้วยกันทำให้ได้เห็นมุมมองที่แตกต่าง
จากคนอื่นๆ ได้เห็นในความชื่นชอบและชื่นชมในความพยายามของกลุ่มแฟนคลับที่มีต่อดาราที่ตนรัก
จึงเกิดทัศนคติที่ดีกับกลุ่มคนเหล่านี้ (พฤกษา จันทร์ประทีป , 2559 : 1)   
 โดยกลุ่มแฟนสามารถจัดประเภทได้หลากหลายและมีความแตกต่างกันไป ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2546-ปัจจุบัน เพื่อศึกษาความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของคำว่าติ่งในสังคมไทย และเพื่อศึกษา
พฤติกรรมของกลุ่มอากาเซในไทยที่ถูกเรียกว่าเป็นติ่ง โดยเลือกเอากลุ่มคนที่มีการบริโภคและสะสม
สินค้าบริการที่เกี่ยวข้องกับศิลปินรวมไปถึงบัตรคอนเสิร์ตอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีลักษณะพฤติกรรม
ในการติดตามศิลปินวงก็อตเซเว่นที่สนามบิน มีการไปร่วมงานคอนเสิร์ตและแฟนมีทติ้งอย่างสม่ำเสมอ 
จะเห็นได้ว่าในกลุ่มแฟนคลับไม่ได้บริโภคเพียงแค่การฟังเพลง แต่ยังมีพฤติกรรมการติดตามศิลปิน 
รวมถึงการบริโภคสินค้าอย่างบ้าคลั่ง และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปิน  ทำให้
สามารถจำแนกแฟนจากกิจกรรมเหล่านี้ได้ ทั้งในรูปแบบแฟนที่เป็นปัจเจก แฟนที่รวมตัวกันอันเกิด
จากความชอบสิ่งเดียวกัน และกลุ่มแฟนที่มีความกระตือรือร้น ลักษณะการทำกิจกรรมดังกล่าวส่งผล
ให้แฟนมีความสัมพันธ์และมีผลต่อการนำไปสู่การติดตาม การบริโภคหรือการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับศิลปินอย่างต่อเนือ่ง (พิชญา อัมพรจินดารัตน ์, 2559 : 48-50)    
 เมื่อแฟนเริ่มมีการติดตามศิลปิน ส่งผลก่อให้เกิดการรวมกลุ่ม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
การบริโภค โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคสินค้าที่เกี่ยวกับศิลปินเกาหลีของกลุ่มแฟนคลับชาวไทย
เนื่องมาจากวัฒนธรรมข้ามพรมแดนเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดมิติของการ
ส่งผ่านวัฒนธรรมจากประเทศหนึ่งสู่ประเทศหนึ่ง โดยจะแฝงตัวมาในรูปแบบต่างๆ เช่น ศิลปะ ดนตรี 
เครื่องแต่งกาย รายการโทรทัศน์ เพลง หรือการท่องเที่ยว จนอาจถูกเรียกได้ว่าธุรกิจทางวัฒนธรรม 
เนื ่องจากสิ ่งเหล่านี ้จะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนมหาศาล อีกทั ้งยังสร้างภาพลักษณ์และเผยแพร่
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วัฒนธรรมให้กับประเทศตนเองอีกด้วย นอกจากนี้การส่งผ่านวัฒนธรรมทำให้เกิดกระแสนิยมสู่ก ลุ่ม
เยาวชนและส่งผลให้เกิดการซึมซับวัฒนธรรมของชาติอื่นเข้ามาโดยไม่รู้ตัว วัฒนธรรมจากที่หนึ่งไปสู่
อีกที่หนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้รูปลักษณ์ของสินค้าและบุคคลหรือเรียกว่า "สินค้าทาง
วัฒนธรรม" จึงทำให้เกิดการบริโภคสินค้าสินค้าวัฒนธรรมดังกล่าวอย่างแพร่หลาย ยิ่งแฟนคลับมีการ
บริโภคมากก็จะยิ่งส่งผลสะท้อนถึงคุณภาพของตัวศิลปินเองและยังบอกถึงแนวโน้มของความก้าวหน้า
ในอาชีพของศิลปินนั้นๆ อีกด้วย โดยกลุ่มแฟนคลับที่ชื่นชอบในตัวศิลปินนั้นก็จะยึดเอาศิลปินที่ตน
ชอบมาเป็นแบบอย่างและแสดงออกมาในด้านต่างๆ เช่น คำพูด การแต่งการ นิสัย ท่าทาง การ
แสดงออก อาหารที่ชอบ ทำให้ค่านิยมของกลุ่มแฟนคลับเปลี่ยนไปหันมาบริโภคสินค้าจากประเทศ
เกาหลีมากยิ่งขึ้น รวมถึงการบริโภคสินค้าอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้องกับศิลปิน (วรุตม์ มีทิพท์ , 2560 : 1) 
 พฤติกรรมการรวมกลุ่มไม่เพียงก่อให้เกิดการทำกิจกรรม แต่ยังส่งผลก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรม
แฟนขึ้นในกลุ่มแฟนคลับขึ้นอีกด้วย ซึ่งกระแสวัฒนธรรมญี่ปุ่นหรือเกาหลีนั้นเกิดขึ้นโดยอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมผ่านการบริโภคของแฟน ก่อให้เกิดกลุ่มแฟนที่เรียกว่า โอตะ โดยมีการรวมกลุ่มเพื่ อ
แสดงออกถึงความเข้มข้นของการเป็นแฟน และสามารถที่จะเลือกรับและตีความการบริโภคได้ด้วย
ตนเอง พฤติกรรมรวมกลุ่มของโอตะวง bnk48 ถูกอธิบายผ่านประเด็นเรื่อง fandom ที่เสนอว่า 
fandom เป็นวัฒนธรรมของการมีส่วนร่วมที่กลายเป็นประสบการณ์ในการบริโภค อีกทั้งเป็นรากฐาน
ให้กับกิจกรรมของผู้บริโภค กลุ่มแฟนจะเป็นเหมือนกระบอกเสียงในโต้กลับไปยังเครือข่ายที่ละเมิด
สิทธิ์ของพวกเขาในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาชอบ และการรวมกลุ่มก่อให้เกิดการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม การสนับสนุนศิลปินที่ชื่นชอบและการบริโภค การรวมเงินเพื่อโหวตให้กั บศิลปิน 
พฤติกรรมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มข้นในการเป็นแฟนของเหล่าโอตะวง bnk48 (ปฏิภาณ ชู
ขวัญ , 2561 : 96-97)   

การเกิดขึ้นของแฟนคลับหรือกลุ่มแฟน นำไปสู่พฤติกรรมส่วนตัวของวัยรุ่นที่มีต่อวัฒนธรรม
เกาหลี ซึ่งวัยรุ่นดังกล่าวมีความสนใจในการทำกิจกรรมยามว่างเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบในตัวศิลปินเกาหลี 
และเกิดจากการที่ได้เห็นตัวอย่างจากแฟนเพลงคนอื่น และมีการสนับสนุนศิลปินที่ตนเองชอบ คือ 
การบริโภคและสะสมสินค้าที่เกี่ยวกับศิลปินและการอ่านแฟนฟิคชั่น ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการอธิบาย
เรื่องของวัฒนธรรมแฟนในงานของผู้ศึกษา แต่ทั้งนี้นอกจากการบริโภคเพลงแล้ว แฟนคลับยังนิยมทำ
กิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปินที่ตนเองชื่นชอบด้วย แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่เกิดขึ้นและความนิยม
ของตัวศิลปินที่นำมาซึ่งการสร้างรายได้ที่เกิดจากตัวศิลปินและความเต็มใจที่จะยอมจ่ายของกลุ่มแฟน
คลับ รวมถึงการผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับศิลปินเพื่อธุรกิจอีกด้วย ซึ่งทำให้ผู้ศึกษาสนใจในประเด็นการทำ
สินค้าแฟนอาร์ต ซึ ่งเป็นสินค้าที่เข้ามาตอบสนองต่อความต้องการของแฟนคลับในปัจจุบันและ
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กลายเป็นการสร้างรายได้ให้กับแฟนคลับเองและเป็นงานศึกษาที่แตกต่างจากที่เคยมีมาในเรื่องของ
การศึกษาวัฒนธรรมแฟนอีกด้วย 

3.วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่ว่าด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจในโลกปัจจุบัน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงบทบาททาง
เศรษฐกิจ เป็นเหตุให้ความคิดสร้างสรรค์ถูกนำมาเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้เกิดการประยุกต์ใช้กับ
ธุรกิจ อันเกิดจากการสร้างมูลค่าที่เกิดจากความคิดของมนุษย์ได้ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ตั้งแต่กระบวนการเตรียมความพร้อมในเรื่องวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ การวางแผนทางการตลาด การสื่อสารการตลาด และการสร้างแบรนด์ให้กับสินค้า   ซึ่งใน
ปัจจุบันความก้าวหน้าของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ น่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคน ไม่ใช่แค่เฉพาะนัก
ธุรกิจ แต่ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เพิ่มผลผลิตหรือ  productivity ก็เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์เช่นกัน ซึ่งต้อง
ยอมรับว่าหลายคนเริ่มเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพียงแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี  ถึงจะ
เหมาะสมกับธุรกิจของตัวเอง เพราะถ้ามองในมิติของการทำงาน เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นอะไรที่
จะต้องเป็นรูปกระทำได้ยากมาก (กระตุกต่อมคิด  creative  economy  สร้างเศรษฐกิจ ด้วย
ความคิดสร้างสรรค ์, 2553 : 13) 

เราจะเห็นว่าในหลายประเทศที่มีการกระตุ ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมทางสังคม โดยประเทศที่ทำสำเร็จมาแล้ว อาทิเช่น อิตาลี ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เกาหลี จะสังเกต
ได้ว่าประเทศเหล่านี้สามารถนำเอาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปต่อยอดพัฒนาออกมาเป็นสินค้าที่มีมูลค่าได้
อย่างมากมาย ในเรื่องของวัตถุดิบหรือแม้กระทั่งการตลาด เป็นต้น (เพิ่งอ้าง , 2553 : 15) ลำดับต่อไป
จะชี้ให้เห็นถึงแนวคิดหรือความสร้างสรรค์ในการผลิตสินค้าออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ ดังนี ้

ตัวอย่างความคิดของคุณณัฐวรรณ โกมลกิตติพงษ์ หรือคุณแอน เธอนั้นเติบโตมากับเส้นด้าย
และคุ้นเคยกับเสียงทอผ้าของเครื่องจักรมาตั้งแต่จำความได้ เพราะธุรกิจของครอบครัวเป็นโรงงานทอ
ผ้าขาวม้า เรื่องคุณพ่อของเธอนานและสืบสานกิจการมาจากรุ่นคุณปู่คุณตาอีกทอดหนึ่ง โดยคุณแอน
ได้หันหลังให้กับวงการโฆษณาและกลับมาช่วยธุรกิจครอบครัวโดยนำการตลาดสมัยใหม่เข้ามาบริหาร
จัดการและมองว่าผ้าขาวม้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องการใช้งาน แต่มีปัญหาเรื่องภาพลักษณ์ เพราะคนรุ่น
ใหม่มามองว่าผ้าขาวม้าเป็นอะไรที่เชยและล้าสมัย คุณคุณแอนจึงต้องการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า โดย
เริ่มจากการตั้งชื่อแบรนด์ ในชื่อว่า pakamain ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณเ์ฉพาะตัว  จากผ้าอเนกประสงค์
ได้ถูกนำมาแปรรูปเป็นสินค้าตกแต่งบ้าน อาทิเช่น หมอน ผ้าพันคอ เบาะรองนั่ง ตุ๊กตา และกระเป๋า 
โดยมีลูกเล่นในเรื่องของสีและลายที่โดดเด่น คือ แดง น้ำเงิน ขาว ดำ โดยแรงบันดาลใจในการทำ
สินค้า มีจุดเริ่มต้นมาจากการทำสินค้าเพื่อตอบสนองและเปลี่ยนทัศนคติของคนไทยรุ่นใหม่ และใส่
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ความเป็นไทยแบบดั ้งเดิม ที ่ไม่ใช่แค่ผ ้าลายสก็อต แต่ยังได้ส ิ ่งที ่เป็น   Authentic fabric  Of  
Thailand (เพิ่งอ้าง , 2553 : 22-27) 

 เช่นเดียวกับผ้าไหมไทยสินค้าที่มีความสวยงาม ทนไฟ และมีกระบวนการผลิตที่ไม่ทำลาย
สิ่งแวดล้อม  อีกทั้งตัวไหมเป็นเส้นใยธรรมชาติที่ไม่ระคายเคืองผิวหนัง เหมาะกับผู้ที ่แพ้เส้นใย
สังเคราะห์หรือขนสัตว์ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวช่วยทำให้ขยายตลาดได้โดยมุ่งไปที่ผู้บริโภคที่แพ้เส้นใย
สังเคราะห์หรือผู้ที่ต้องการใช้เส้นใยจากธรรมชาติ โดยคุณรักชัย เร่งสมบูรณ์ ( เพิ่งอ้าง , 2553 : 52-
53) ผู้ต่อยอดแบรนด์ลามูล ซึ่งเป็นแบรนด์ผ้าไทยตกแต่งที่มีการออกแบบลวดลายสร้างสรรค์อย่าง
ละเอียด  ผ้าไหมดังกล่าวถูกนำมาผลิตเป็นของตกแต่งบ้าน อาทิเช่น หมอน ให้มีความทันสมัยและ
หรูหรา โดยมีการพัฒนาดีไซน์ หรือรูปแบบสินค้าให้มีความโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่ ง โดยแบรนด์ 
lamoon   นั้นมีจุดเด่นที่  Design in Detail   คือ จะไม่ดีไซน์เยอะ แต่จะเน้นไปที่ความละเอียด และ
ตำแหน่งสินค้า ซึ่งก็คือผลิตภัณฑ์ของทางแบรนด์นั่นเป็นผ้าไทยตกแต่งชั้นสูง แต่ราคาจะต้องไม่แพง 
อีกทั้งมีความหลากหลายในเรื่องของลายที่มีมากถึง  5-6 พันดีไซน์  โดยแต่ละฤดูกาลจะมีรายการ
สินค้าออกมามากถึง  5-6 ร้อยรายการ โดยจะมีธีมที่แตกต่างกันไป (เพิ่งอ้าง , 2553 : 60) 

 อีกหนึ่งความสร้างสรรค์ที่น่าสนใจ ในด้านของนวัตกรรมเครื่องดนตรีสากลอย่าง แซกโซโฟน 
โดยคุณปิยพัชร์ ธัญญะกิจ เป็นผู้ที่สามารถผลิต แซกโซโฟนจากโพลิ เมอร์ได้เป็นรายแรกของโลก ซึ่ง
คุณปิยพัชร์ไม่ใช่ทั้งนักดนตรีและนักประดิษฐ์มาก่อน แต่เขาเป็นเพียงผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างที่เล่นดนตรีเป็นเท่านั้น แรงบันดาลใจของเขาเกิดจากการต้ังคำถามที่ว่า การเข้าถึงแซกโซโฟน
ของคนไทยนั้นเป็นเรื่องที่ยาก เนื่องจากราคาเป็นข้อจำกัดที่กีดกันโอกาสในการเริ่มเล่นแซกโซโฟน
ของใครหลายๆคน ไม่ใช่เพียงแค่แซกโซโฟนในระดับมืออาชีพที่มีราคาสูง แต่แค่ แซกโซโฟนอัลโต้
พื้นฐานสำหรับผู้เริ่มเล่นหรือนักเรียน ราคาเริ่มต้นก็เกือบ 40,000 บาท สาเหตุที่แซกโซโฟนนั้นมีราคา
แพงเนื่องมาจากวัสดุเป็นงานเคาะเชื่อมทองเหลือง อีกทั้งเป็นงานฝีมือที่ต้องใช้ความประณีตและ
ความเชี ่ยวชาญสูง (เพิ ่งอ้าง , 2553 : 69) จึงเป็นจุดเริ ่มทำให้เขาอยากผลิตแซกโซโฟนที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ ต้องการให้แซกโซโฟนนั้นมีน้ำหนักเบา จึงทำการเปลี่ยนวัสดุในการผลิตโดยใช้โพลิ
เมอร์ ซึ่งทำให้แซกโซโฟนที่ผลิตจาก Polymer นั้นได้รับการยกย่องว่าเป็น นวัตกรรม ในการผลิตที่มี
ความแปลกใหม่ อีกทั้งมีการใช้ซิลิโคน ไว้สำหรับเป็นนวมแป้นกดแซกโซโฟนนั้นมีดีไซน์ที่หลากหลาย 
ทำให้ผู้เป่าสามารถเปลี่ยนแป้นกดได้หลากสีตามความต้องการ อีกทั้งตัววัสดุยังไม่ก่อให้เกิดความชื้น
เวลาเป่าแซกโซโฟน  จึงสามารถป้องกันเชื้อราได้เป็นอย่างดี  เรียกได้ว่าไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบ
ทางเดินหายใจ โดยแซกโซโฟนดังกล่าว มีกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ โดยแบ่งเป็น
ยุโรป 40%  อเมริกา 30%  ญี่ปุ่น และในไทยเป็นส่วนน้อย (เพิ่งอ้าง , 2553 : 71-74) ซึ่งนอกจาก
ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตจากโฟนของคุณปิยพัชร์แล้ว ยังต้องการให้แซกโซโฟนถูกส่งต่อไปยัง
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เด็กตามโรงเรียนทั่วประเทศ ในโครงการชวนน้องเล่นดนตรีของพ่อ เพื่อให้เด็กไทยสามารถเข้าถึง
เครื่องดนตรีสากลได้มากขึ้น 

 ในด้านของเศษเหล็ก ที่หลายคนมองว่า “ไร้มูลค่า” ได้ถูกนำมาพัฒนาเป็นศิลปะเพื่อเป็นการ
เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ในชื่อแบรนด์ พริ้งเพรียว ของคุณพรพรรณ เกียรติภาคภูมิ หรือ ปิ่น โดยเน้นไป
ที่การนำวัสดุเหลือใช้นำมาแปรรูปผ่านการสร้างสรรค์เป็นสินค้าตกแต่งบ้าน เช่น นาฬิกา โคมไฟ เชิง
เทียน   เป็นต้น เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม และให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อม อันเน่ืองมาจากปัญหา
โลกร้อน  โดยรูปแบบธุรกิจของพริ้งเพรียว อาศัยว่าเป็นธุรกิจของครอบครัวเป็นโรงงานเหล็ก จึงมีวัสดุ
เหลือใช้มาพัฒนาเป็นสินค้าภายใต้ปัจจัยบวกด้านต้นทุนที่ถูกกว่าคู่แข่ง โดยจุดแข็งของพริ้งเพรียวนั้น
อยู่ที่ต้นทุนการผลิต กล่าวคือ มีวัตถุดิบป้อนให้โดยที่ไม่ต้องไปขวนขวายหาจากที่ไหน รวมถึงมีแรงงาน
ที่มีทักษะฝีมือด้านโลหะ และเสน่ห์ของพริ้งเพรียวนั้นอยู่ที่สินค้ าที่มีความไม่เนี๊ยบ ซึ่งเป็นสินค้า
อุตสาหกรรม ซึ่งออกไปทางหัตถอุตสาหกรรม  ดังนั้น งานแต่ละชิ้นแม้ว่าจะผลิตในล็อตเดียวกันก็ยังมี
ความแตกต่างกันในด้านรายละเอียดอีกด้วย (เพิ่งอ้าง , 2553 : 117-118) 

 อีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจ คือ ประดิษฐ์ที่เกิดจากดินไทย โดยเกิดจากกลุ่มแม่บ้านย่านบางกรวย  
จ.นนทบุรี โดยคุณพรพรรณ วิวิธคุณ หัวหน้ากลุ่มแม่บ้านเจ้าของผลงาน สิ่งประดิษฐ์จากดินไทย กล่าว
ว่า ได้มีการนำดินเหนียวธรรมชาติมาปั้นเป็นของที่ระลึก แต่ย่อส่วนให้มีขนาดจิ๋วรวมถึงมีรายละเอียด
สีที่่ชัดเจน   ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การผลิตของที่ระลึกที่แสดงความเป็นไทยเท่านั้น แต่ต้องตีโจทย์ความเป็น
ไทยให้แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ด้วย เช่นหัวโขนที่ถูกประดับด้วยมาลัย จะทำให้ต่างชาติรู้สึกว่าตัว
สินค้าไม่สามารถที่จะลอกเลียนแบบกันได้ง่าย ทำให้กลุ่มคนเหล่านี้เห็นคุณค่าจนอยากที่จะซื้อเก็บ
ไว้  แม้จะนำเสนอเอกลักษณ์ในด้านความเป็นไทย ตัวตน และเทคนิคการทำสินค้าแล้วก็ตาม ไม่ได้ว่า 
บรรจุภัณฑ์ ก็สำคัญไม่แพ้กัน  รวมถึงมีการผลิตสินค้าออกมาเป็น Collection จะสามารถเพิ่มโอกาส
ทางการตลาดได้มากกว่าที่จะผลิตตามสั่ง หรือ Made to order เพราะสามารถนำความคิดสร้างสรรค์
มาเพิ่มมูลค่าให้กับผลงานได้ เป็นการนำเสนอเรื่องราวของ Collection ว่ามีที่มาหรือแรงบันดาลใจ
จากอะไร เป็นต้น โดยส่วนใหญ่แล้วสินค้าที่ระลึกจากดินเหนียวของกลุ่มจะถูกจำหน่ายและส่งออกไป
ยังประเทศอิตาลีและฮ่องกง รวมถึงถูกจำหน่ายอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิ  จะเห็นได้ว่ากลุ่มลูกค้าส่วน
ใหญ่จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหรือตลาดต่างประเทศ เนื่องด้วยต่างชาติมักให้ความสำคัญกับงาน
หัตถกรรมอีกทั้งยังเล็งเห็นคุณค่าของงานฝีมืออีกด้วย (เพิ่งอ้าง , 2553 : 157-162)  

 นอกจากการผลิตสินค้าที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ภายในประเทศไทยแล้ว การผลิตที่
สร้างสรรค์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อย่างแบรนด์กระเป๋า freitag เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก โดยมีจุด
เริ่มจากการทำกระเป๋า Messenger ใช้เอง ของสองพ่ีน้องมาร์ุสและดาเนียล โดยเรื่องเล่าของผ้าใบผืน
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เก่านั้นจะถูกนำเสนอผ่านแนวคิดสร้างสรรค์ที่ว่า the story of the unique freitag bag  ซึ่งทั้งคู่มี
จุดเริ่มต้นจากการเห็นสีสันของผืนผ้าใบป้ายโฆษณาที่อยู่บนรถบรรทุกอันบ่งบอกถึงหน้าที่การใช้สอยที่
ยอดเยี่ยมและเป็นประโยชน์มีความแข็งแรงทนทาน แต่ยังคงขาดปัจจัยความงาม ทั้งสองจึงตัดชิ้นส่วน
จากผืนผ้าใบเก่าและทดลองเย็บให้เกิดเป็นทรงกระเป๋าตามจินตนาการ จากความทุ่มเทของทั้งคู่ใน
การผลิตกระเป๋าใบแรกที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานโดยใช้แนวคิดสร้างสรรค์ 
ทำให้แบรนด์กระเป๋า freitag เป็นที่รู ้จักไปทั่วโลก ด้วยความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเรื่องของ
รูปทรงและวัสดุ ผนวกกับการจัดการเชิงธุรกิจที่ยอดเยี่ยม โดยทำการแบ่งคอลเลคชั่นออกเป็น 2 ทาง 
คือ fundamental Line ที่ว่าด้วยรูปแบบกระเป๋ามากกว่า  40 แบบ และ freitag  Reference Line  
ซึ่งเกี่ยวกับคอลเลคชั่นพิเศษที่จะมีการออกแบบมาให้เลือกซื้อตามแต่ความต้องการ จากแนวความคิด
สร้างสรรค์นั้นกระเป๋าใบนี้ไม่ได้เป็นที่รู้จักเพียงแค่ในสวิตเซอร์แลนด์ แต่ในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นแบรนด์
ที่มีโตมากกว่า 350 แห่งทั่วโลก ซึ่งนอกจากจะเป็นการบอกกล่าวแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์ที่เป็ น
ประโยชน์แล้วแบรนด์ freitag ยังสามารถสร้างงานให้กับคนในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมของเมืองซูริค
ไม่ให้เกิดภาวะว่างงานอีกด้วย (เรวัฒน์ ชำนาญ , 2555 : 34-37) 

 รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในรูปแบบของเกม เกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีที่ผลิตและใช้สำหรับการเล่นเกม เช่นการเล่นเกมในโทรศัพท์มือถือและ iPad เป็นต้น รวม
ไปถึงเนื้อหาของเกมด้วยที่มีการพัฒนาจากการโชว์หรือละครที่ได้รับความนิยมมาจากทีวี ไปสู่การ
พัฒนาเนื้อหาเกมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่นเกมใน Facebook โดยเมืองมอนทรอัล  ประเทศ
แคนาดา เป็นศูนย์กลางสำหรับการสร้างเกม ซึ่งสามารถดึงดูดผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตเกม 
ส่งผลทำให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเกม รวมไปถึงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
(TICEF 2010 มหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาต ิ, 2553 : 36) 

 แนวความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดพัฒนาสินค้าดังกล่าว เกิดจากการนำสิ่งที่เป็นแรง
บันดาลใจหรือความชอบ การต้องการแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่างด้วยการใช้ความคิดจินตนาการ จะเห็น
ได้จากตัวอย่างที่กล่าวไป เช่น  การผลิตแซกโซโฟนจากโพลิเมอร์เพื่อแก้ปัญหาการเข้าถึงยากเนื่อง
ด้วยราคา หรือแม้แต่การทำของที่ระลึกจากดินเหนียว ซึ่งเป็นวัสดุใกล้ตัวนำมาสร้างให้เกิดมูลค่า เป็น
ต้น นอกจากการผลิตสินค้าให้เมีเอกลักษณ์โดดเด่นแล้ว การออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มเป้าหมาย และ
การตลาดก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจดังกล่าวสามารถต่อยอดต่อไปได้ ทำให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าใจ
ในที่มาและกระบวนการผลิตสินค้า ซึ่งทั้งนี้งานของผู้ศึกษาจะมีความต่างจากงานที่เคยมีมา เนื่องจาก
ยังไม่ค่อยมีงานศึกษาที่นำแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์นำมาใช้ในการอธิบายวัฒนธรรมแฟนคลับที่มี
การผลิตสร้างมูลค่าสินค้าจากจินตนาการในการวาดรูปแฟนอารต์ของแฟนคลับ   
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จากการทบทวนวรรณกรรมตั้งแต่วรรณกรรมที ่เกี ่ยวข้องกับการแพร่กระจายกระแส
วัฒนธรรมเกาหลี (Korean wave) ในสังคมไทย จะเห็นได้ว่าการบริโภคสื่อบันเทิงและการสงออกของ
ผลผลิตทางวัฒนธรรมจากประเทศเกาหลีใต้ นั้นมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยเป็นอย่าง
มาก ตั้งแตป่ พ.ศ.2545 เป็นต้นมา ทำใหเกิดปรากฎการณความบันเทิงที่เรียกวา “Hallyu” หรือคลื่น
บันเทิงจากประเทศเกาหลใีต ้(Korean wave) เขามาสู่ประเทศไทย โดยเฉพาะรูปแบบความบันเทิงใน
รูปแบบสื่อที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของวัยรุนอย่างง่ายดาย นำไปสู่การเกิดขึ้นของวัฒนธรรมแฟน และ
พฤติกรรมส่วนตัวของวัยรุ่นที่มีต่อวัฒนธรรมเกาหลี อันเกิดจากความชื่นชอบและติดตามนำไปสู่การ
สนับสนุนศิลปิน ทั้งในด้านการบริโภคและสะสมสินค้าที่เกี ่ยวกับศิลปิน รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น การวาดรูปแฟนอาร์ตของแฟนคลับที่สามารถสร้างรายได้ได้ ซึ่งว่าด้วยการผลิตสิ นค้า
นำไปสู่การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่ว่าด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์    
 ในบทถัดไป ผู้ศึกษาจะกล่าวถึง กระแสวัฒนธรรมเกาหลีที่มีอิทธิพลในสังคมไทย จนก่อให้เกิด
ความนิยมของแฟนคลับขึ้น ซึ่งจะขอยกตัวอย่างให้เห็นผ่านการนำเสนอความนิยมที่เกิดขึ้นของกลุ่ม
แฟนคลับวงวินเนอร์และวงไอคอน นอกจากวัฒนธรรมแฟน พฤติกรรมในด้านต่างๆ ของทั้งสองวงแล้ว 
จะกล่าวถึงกิจกรรมหรืองานอิดเริกที่เกี่ยวข้องอีกด้วย 
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บทที่ 3 

กระแสวัฒนธรรมเกาหลีที่กอ่ให้เกิดความนิยมของแฟนคลับวงวินเนอร์และวงไอคอนในสังคมไทย 

ในส่วนของบทนี้ผู ้ศึกษาจะกล่าวถึงกระแสอุตสาหกรรมเพลงเกาหลี ที ่เข้ามามีบทบาท
ก่อให้เกิดกลุ่มแฟนคลับในสังคมไทย เริ่มตั้งแต่กระบวนการติดตามศิลปินเกาหลีจากความชื่นชอบ
จนกระทั ่งกลายเป็นแฟนคลับ เพื ่อให้เห็นถึงที ่มาและพฤติกรรมการบริโภคของแฟนคลับ ซึ่ง
ครอบคลุมทั้ง 6 ประเด็นดังต่อไปนี้ 1.กระแสวัฒนธรรมเกาหลี (K-pop) กับความนิยมศิลปินเกาหลี
ของแฟนคลับในสังคมไทย เพื่อให้ทราบถึงกระแสความของนิยมศิลปินเกาหลีที่ก่อให้เกิดแฟนคลับใน
สังคมไทย 2.ความนิยมของศิลปินวงวินเนอร์และไอคอนในประเทศไทย เพื่อให้ทราบถึงความนิยมของ
ศิลปินทั้งสองวงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นมีที่มาอย่างไร จนเกิดเป็นแฟนคลับของทั้งสองวงขี้น 3.
จุดเริม่ต้นของการเป็นแฟนคลับวงวินเนอร์และไอคอน ทำให้ทราบถึงการเริ่มติดตามและการสนับสนุน
ศิลปินทั้งสองวง 4.การแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของแฟนคลับวงวินเนอร์และวงไอคอน ที่ทำให้รับรู้ถึง
การเป็นแฟนคลับของวงวินเนอร์หรือวงไอคอน 5.พฤติกรรมการบริโภคสินค้าของแฟนคลับ ที่
สามารถรบ่งบอกถึงความต้องการในการสนับสนุนศิลปินและเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ตนเอง 6.กิจกรรมยามว่างหรืองานอดิเรกของแฟนคลับ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นอกเหนือจากพฤติกรรมการ
ติดตามและบริโภค แต่แฟนคลับนั้นมีงานอดิเรกคือการวาดรูปแฟนอาร์ตอีกด้วย ดังนี้ 

1.กระแสวัฒนธรรมเกาหลี (K-pop) กับความนิยมศิลปินเกาหลีของแฟนคลับในสังคมไทย  

ในส่วนนี้จะนำเสนอเห็นถึงอุตสาหกรรมเกาหลีที่ถูกทำให้เป็นอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดความ
นิยมของกลุ ่มแฟนในสังคมไทย  โดยริเร ิ ่มมาจากการที ่ร ัฐบาลเกาหลีส่งเสริมแนวคิดการทำ
อุตสาหกรรมดนตรีให้กลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม จากความตั้งใจของรัฐบาลเกาหลีที่ต้องการจะใช้ 
Pop Culture เพื่อแพร่กระจายวัฒนธรรมเกาหลีให้ไปสู่ระดับสากล โดยผู้นำเกาหลีนั้นให้ความสำคัญ
และสนับสนุนการส่งออกคลื่นวัฒนธรรมเกาหลีเป็นอย่างมาก อุตสาหกรรมทั้งเพลงและภาพยนตร์จึง
ได้รับเงินสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สามารถพัฒนาผลงานให้เข้าสู่คุณภาพระดับสากล 
(Lora Burke , 2018 :ออนไลน์)    

อุตสาหกรรมวัฒนธรรมเกาหลี จะเน้นไปที่การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการตลาด แต่สำหรับ
เพลงป๊อป ซึ่งนักแต่งเพลงส่วนใหญ่จะไม่ใช่คนเกาหลี แต่เป็นฝั่งยุโรป คนส่วนใหญ่ที่ทำงานหรือมีส่วน
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ในงานปรับแก้มักจะจบมาจากสหรัฐอมริกา ซึ่งส่วนใหญ่จะถือหลายชาติ ส่วนนักออกแบบท่าเต้นก็มา
จากทั ่วทุกสารทิศ ดังนั ้นจึงสามารถพูดได้ว่า k-pop มีรากฐานมาจากเพลงทางแถบยุโรป แต่
อุตสาหกรรม k-pop ในอีกแง่มุมหนึ่ง ดารานักร้องจะทำสัญญาผูกมัดตนเองกับต้นสังกัดอย่างน้อย
เป็นเวลา 7 ปี หรืออาจยาวนานถึง 13 ปี เพื่อใช้เวลาในการฝึกซ้อม เต้น ร้องเพลง ส่วนเวลาที่เหลือ
จะเป็นช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการแสดง ในขณะที่ปัจจุบันคนจำนวนมากนิยมดาวน์โหลด
เพลงทางอินเทอร์เน็ตมากกว่าการออกอัลบั้ม แต่คนในประเทศญี่ปุ่นยังนิยมบริโภค  ซีดีเพลง ที่เป็น
เช่นนี้เนื่องจากว่าคนญี่ปุ่นชอบบรรจุภัณฑ์ที่มีการออกแบบประณีตสวยงาม ซึ่งจะเห็นว่าเกาหลีเป็น
ประเทศที่ผลิตอุตสาหกรรมเพลงที่ยังคงทำบรรจุภัณฑ์แบบซีดีเพลงอยู่ เนื่ องจากเกาหลีเคยถูกญี่ปุ่น
ครอบงำมาก่อน ในช่วงปี ค.ศ. 1910- 1945  (บัญชา ธนบุญสมบัติ : 2559 : 19)  

การเกิดจากนโยบายของรัฐบาลเกาหลีที่มีการส่งเสริมและผลักดันสื่อบันเทิงอย่างจริงจัง โดย
ใช้จุดแข็งของประเทศในด้านทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งมีความดึงดูดและเป็นเอกลักษณ์ สอดแทรกไปตาม
สื่อต่างๆ  เพื่อการส่งออกอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไปยังประเทศต่างๆ ช่วยผลักดันเกาหลีให้เป็นผู้นำ
ด้านอุตสาหกรรม Content ด้านวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมด้านความคิด
สร้างสรรค์  จะเห็นได้ว่าประเทศเกาหลีใต้มีการใช้บุคลากรภายในประเทศเป็นจุดแข็งในการขาย
วัฒนธรรมของตนเอง โดยทำให้วงการ K-POP เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก (เบญจมาศ พันธ์ยิ่งยก , 2560 : 
ออนไลน์)  

ก่อให้เกิดเป็นกระแสเกาหลี (Korean Wave) หรือที่เราเรียกว่า “Hallyu” เป็นศัพท์ที่ตั้งขึ้น
โดยนักหนังสือพิมพ์ชาวจีนในช่วงปลายทศวรรษ 1990 หมายความถึงกระแสความนิยมเกาหลีที่ค่อยๆ 
คืบคลานมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (วไลลักษณ์ น้อยพยัคฆ์ , 2551 : 
1 ) สิ่งสำคัญที่ทำให้ที่ทำให้กระแสวัฒนธรรมเกาหลีสามารถเข้าไปมีอิทธิพลในหลายประเทศได้ เกิด
จากกระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลีเริ่มต้นขึ้นจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์ คือเรื่อง ยัยตัวร้ายกับนาย
เจี๊ยมเจี้ยม (My Sassy Girl) (จรรยาลักษณ์ สิริกุลนฤมิตร , 2558 : 3)   

หลังจากนั้น ในช่วงปี ค.ศ. 2002 ประเทศไทยจึงมีการนำเข้าซีรีย์เกาหลีมากขึ้น โดยเฉพาะ
เรื่องที่ได้รับความนิยมอย่างมาก คือ ละครโทรทัศน์เรื่อง รักนี้ชั่วนิรันดร์ (Autumn in My Heart) ซึ่ง
นำมาออกอากาศ โดยสถานีโทรทัศนไอทีวี โครงการเอเซียนซีรีส ด้วยองคประกอบของละครหลาย
อย่างที่ลงตัว จึงทำใหละครเรื่องนี้มีเรตต้ิงสูงจนนำไปสู่การนำซีรี่สเรื่องอื่นๆ ตามมา ซึ่งถือว่าเป็นละคร
เกาหลีที่ประสบความสำเร็จค่อนข้างสูง (นันทขว้าง สิรสุนทร , 2005 : 17) และในช่วงปี ค.ศ. 2004 
ซีรีย์อิงประวัติศาสตร์อย่าง “แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง (Daejunggeum)” “จูมง มหาบุรุษกู้
บัลลังก์ (Jumong)” และ “ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (Dong Yi)” เป็นต้น โดยกระแสนิยมในซีรี่ย์เกาหลี
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ส่งผลให้สถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยต่างพากันแย่งซื้อลิขสิทธิ์ซี่รี่ย์เกาหลีเข้ามาฉายในประเทศไทย  
ในขณะที่ผู้บริโภคเองก็เริ่มเปิดรับสินค้าวัฒนธรรมจากประเทศเกาหลีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรายการเกม
โชว์ต่างๆ เกมออนไลน์ จนกระทั่งมาถึงกระแสนิยมในเพลงเกาหลี (K-Pop) ที่ได้รับความนิยมจากคน
ไทยเป็นอย่างมาก แม้ว่าก่อนหน้านี้ประเทศไทยจะมีการนําเข้าเพลงเกาหลีเข้ามาบ้าง แต่ก็ถือว่าน้อย
มากและไม่ค่อยได้รับความนิยมในประเทศไทยเท่าที่ควร แต่หลังจากที่ซีรี่ย์เรื่อง สะดุดรั ก…ที่พักใจ 
(Full House) ประสบความสําเร็จ นักแสดงนําชายของเรื่องหรือเรน (Rain) ซึ่งเป็นนักร้องก็กลายเป็น
ที่รู้จักและทําให้เกิดการบริโภคเพลงเกาหลีเกิดขึ้นจํานวนมาก  ค่ายเพลงในไทยจึงมีการนําเข้าศิลปิน
จากเกาหลีเข้ามาตอบสนองความต้องการอย่างต่อเนื่อง โดยศิลปินที่ ได้รับความนิยมอย่างมากใน
ประเทศไทยช่วงนั้น นอกจากเรน (Rain) ตามมาด้วย ดงบังชินกิ (Dong Bang Shin Gi) บิ๊กแบง 
(Bigbang) ซุปเปอร์จูเนียร์ (Super Junior) และ วันเดอร์เกิร์ล (Wonder Girls) เป็นต้น (จรรยา
ลักษณ์ สิริกุลนฤมิตร , 2015 : 4)        
  หนึ่งในศิลปินทีไ่ด้รับความนิยมเป็นอย่างมากในไทย หลังจากที่กระแสซีรี่ส์ได้เข้ามามีอิทธิพล
ในไทย คือ ศิลปินวง Bigbang ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 5 คน คือ จ-ีดรากอน ท็อป แทยัง แดซอง และ
ซึงรี จากค่าย YG Entertainment10 ซึ่งเป็นค่ายเพลงฮิปฮอปและอาร์แอนด์บี 1 ใน 3 ค่ายเพลงใหญ่
ของเกาหลี โดย Bigbang ได้เริ่มเปิดตัวขึ้นในปี ค.ศ.2006 ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ GOM TV ซึ่งถือว่า
เป็นรายการสดแนวเรียลลิตี้ Bigbang Documentary โดยเนื้อหาของรายการมีการนำเสนอการ
ออดิชั ่น และกิจกรรมทั้งหมดของพวกเขา  โดย YG Entertainment  ให้เหตุผลในการตั ้งชื ่อวง 
BIGBANG ว่าเป็น “การระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ของวงการดนตรี” เพราะสไตล์เพลงของ บิ๊กแบง เป็นการ
ผสมผสานของแนวดนตรีหลากหลายไม่ว่าจะเป็น ฮิปฮอป  แร็พ อาร์แอนด์บี บัลลาร์ด ไปจนถึง        
ป็อปร็อค ทำให้เป็นวงที่แตกต่างจากวงป็อปอื่นๆ โดยสมาชิกทั้ง 5 คน มีความสามารถแตกต่างกัน
ออกไป ทุกคนมีส่วนร่วมในอัลบั้มในการแต่งเนื้อเพลง ทำนอง และแม้กระทั่งออกแบบท่าเต้นเองอีก
ด ้วย  (Concert : BIGBANG GLOBAL WARNING TOUR...LIVE IN BANGKOK 2008 , ออนไลน์  : 
2008)  และถือเป็นอีกหนึ่งวงในตำนานที่ปล่อยเพลงแรกก็ติดชาร์ตนานถึง 6 สัปดาห์ติด โดยเพลงฮิต
อย่าง Lies จากอัลบั้ม Bigbang Vol.1 ซึ่งเป็นเพลงที่ทำให้ Bigbang  คว้ารางวัล Song of the year 
จาก Mnet km music festival ปี ค.ศ. 2007 Seoul music awards ปี ค.ศ. 2008 และส่งท้ายปี
ด้วยการคว้ารางวัล Artist of the year มาครอบครองได้สำเร็จ หลังจากประสบความสำเร็จอย่างมาก
ในวงการเพลงเกาหลี Bigbang ก็โกอินเตอร์ไปยังตลาดเพลงในประเทศญี ่ปุ ่น ซึ ่งไม่เพียงโกย
ความสำเร็จในญี่ปุ่นเพียงเท่านั้น แต่ในระดับสากลวง Bigbang ได้ขึ้นแท่นบอยแบนด์เกาหลีที่คว้า

 
10 บริษัทค่ายเพลงที่ก่อตั้งโดยประธาน ยางฮยอนซอก(Yang Hyun Suk)  
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รางวัล Best worldwide act จากเวที 2011 Mtv Europe music awards และเป็นศิลปินเอเชีย
กลุ่มแรกที่ได้รับรางวัล Best Fan Award จาก MTV Italy TRL Awards และในปี ค.ศ. 2012 ได้
ปล่อยเพลง Alive กลายเป็นเพลงของเกาหลีวงแรกที่ติดชาร์ต Billboard 200 ต่อมาปี ค.ศ. 2015 
เพลง Loser และ Digital Songs ได้สร้างปรากฏการณ์ติดอันดับ 1 และ 2 บน Billboard’s world 
digital songs ซึ่งถือว่าเป็นบอยแบนด์เกาหลีวงแรกที่ขึ้นอันดับ 1 ในชาร์ต Billboard ได้สำเร็จ และ
ทั้งสองเพลงถูกจัดอันดับจาก Billboard ให้เป็นเพลง k-pop ที่ดีที่สุดแห่งปี ค.ศ. 2015 ต่อด้วยเพลง 
BANG BANG BANG ที่ได้รับความนิยมเป็นจำนวนมากและเพลง WE LIKE 2 PARTY ที่ติดอันดับ 1 
และ 2 จาก Billboard 's World Digital Chart โดยเพลง BANG BANG BANG ยังกวาดรางวัล Song 
of the Year จาก Mnet Asian Music Awards ครั้งที่ 17 และรางวัล best-performing single ปี 
2015 จาก Gaon Digital Chart ด้วย ปิดท้ายด้วย 3 เพลงสุดท้ายคือ FXXK IT, LAST DANCE และ 
Girlfriend ที่ปล่อยออกมาเมื ่อเดือนธันวาคม ปี ค .ศ. 2016 ซึ ่งทั ้ง 3 เพลงติดท็อป 3 บน Gaon 
Digital Chart และอันดับ 24 บนชาร์ต Billboard World Digital Songs ยิ่งไปกว่านั้นยังขึ้นแท่น
อันดับ 1 ของชาร์ต World Albums และ Heatseekers Albums ด้วยเรียกว่าระยะห่างที่เริ่มปล่อย
ตั้งแต่เพลงแรกจนถึงล็อตสุดท้ายใช้เวลาเกือบ 2 ปีแต่ระยะเวลาก็ได้พิสูจน์แล้ว Bigbang มีแฟนเพลง
ที่รอติดตามผลงานของพวกเขาเสมอไม่ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนก็ตาม (5 หนุ่ม BIGBANG กับ 13 ปี
ในวงการกวาดความสำเร็จระดับตำนาน k-pop , ออนไลน์ : 2019)  

นอกจากความสำเร็จในวงการเพลง Bigbang ยังเป็นวงที่ทรงอิทธิพลเป็นอย่างมากขึ้นแท่น
เป็นผู้ทรงอิทธิพนั้นเป็นเพราะทุกคนคือไอดอลของไอดอลที่ได้รับความสนใจและการยอมรับทั้ง
ทางด้านงานเพลงการแต่งเพลงที่มีสไตล์เป็นเอกลักษณ์รวมไปถึงด้านแฟชั่น และเอกลักษณ์ของ 
Bigbang ที่ต้องพูดถึงคือ เพลงทุกเพลงที่ถูกปล่อยออกมา เกือบทุกเพลงที่สมาชิกในวงมีส่วนร่วมใน
การทำเพลงเองเกือบทั้งหมด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถด้านดนตรีของพวกเขา และหลายคน
ให้การยอมรับว่าวง Bigbang เป็นกลุ่มบอยแบนด์ที่มีพรสวรรค์ด้านดนตรีเป็นอย่างมากและสร้าง
ความแปลกใหม่ให้กับวงการเกาหลีเป็นอย่างมาก (เพิ่งอ้าง , ออนไลน์ : 2019)      

จากทั ้งหมดที ่กล่าวมาเป็นเร ื ่องราวความสำเร็จของศิลปินวง Bigbang จากค่าย YG 
Entertainment มีชื ่อเสียงและเป็นที่รู ้จักเป็นอย่างมาก ในเรื ่องของสไตล์เพลงทีแตกต่างมีการ
ผสมผสานของแนวดนตรีหลากหลายไม่ว่าจะเป็น ฮิปฮอป  แร็พ อาร์แอนด์บี บัลลาร์ด ไปจนถึง        
ป็อปร็อค ทำให้เป็นวงที่แตกต่างจากวงป็อปอื่นๆ รวมถึงความโด่งดังในไทยที่ทำให้ Bigbang เดิน
ทางเข้ามาจัดคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี นอกจาก 
Bigbang แล้ว ค่าย YG Entertainment ก็มีกลุ่มศิลปินชายอีก 2 วงที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย
ไม่ต่างกัน คือ วินเนอร์และไอคอน โดยทั้งสองวงได้ผ่านการร่วมรายการ Survival ที่มีชื่อว่า Who is 
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next : WIN ซึ่งจัดขึ้นโดยประธานของค่าย YG Entertainment  สิ่งที่ผู้ศึกษาได้กล่าวไปนั้น เนื่องจาก
รายการดังกล่าวได้จ-ีดรากอนและแทยังเป็นเมนเทอร์ในรายการ ทำให้ฐานแฟนคลับของทั้งวงวินเนอร์
และวงไอคอนส่วนใหญ่เป็นแฟนคลับของวง Bigbang  ด้วย โดยผู้ศึกษาจะขอกล่าวถึงรายละเอียด
ของวงวินเนอร์และวงไอคอน ซึ่งเป็นหนึ่งในศิลปินนักร้องเกาหลีที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย 
เพื่อให้เข้าใจถึงฐานแฟนคลับของทั้งสองวงเบื้องต้นในประเด็นถัดไป 

2.ความนิยมของศิลปินวงวินเนอร์และวงไอคอนในประเทศไทย 

 จุดเริ่มต้นความนิยมของศิลปินวงวินเนอร์และวงไอคอนในประเทศไทย เริ่มเป็นที่รู้จักอย่าง
เป็นทางการผ่านรายการ Who is next : WIN  ซึ่งจัดขึ้นโดย YG Entertainment ค่ายฝึกของพวก
เขาเอง โดยก่อนที่จะมาเป็นวินเนอร์และไอคอนนั้น ช่วงระหว่างที่แข่งขันกันภายในรายการได้มีการ
แบ่งออกเป็นทีมเอและทีมบี หรือที่เรียกว่าวินเนอร์และไอคอนในปัจจุบัน  โดยทีมเอประกอบด้วย
สมาชิก 5 คน คือ ซงมินโฮ (มิโน) คังซึงยุน (ยุน) คิมจินวู (จีนู) อีซึงฮุน (ฮุนนี่) และนัมแทฮยอน (อดีต
สมาชิก) ซึ่งสมาชิกในทีมมีอายุเฉลี่ยประมาณ 20 ปี ในขณะที่ทีมบีประกอบด้วยสมาชิก 6 คน คือ คิม
ฮันบิน (บีไอ) คิมดงฮยอก คิมจินวอน (บ๊อบบี้) ซงยุนฮยอง คูจุนฮเว คิมจินฮวาน และมีอายุน้อยกว่า
ทีมเอเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 17-18 ปี โดยผู้ชนะในรายการจะได้เดบิวต์ในชื่อว่า “วินเนอร”์ และทีมที่แพ้
จะถูกยุบทันที ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มศิลปินบอยแบนด์ใหม่ของค่ายหลังจากที่วงบิ๊กแบงเดบิวต์มาเป็น
ระยะเวลากว่า 8 ปี โดยรายการ Who is next : WIN เริ่มออกอากาศทางช่อง M-net เป็นครั้งแรกใน
วันที่ 23 สิงหาคม 2556 (YG WIN แนะนำสมาชิกทีม A/B รายการ Who is next , ออนไลน์ : 2013 
) โดยต้องยอมรับว่าฐานแฟนคลับบางส่วนของทั ้งสองวงมาจากแฟนคลับวงรุ ่นพี ่อย่างบิ ๊กแบง 
เนื่องจากว่าการแข่งขันในรายการแทยังได้มาเป็นเมนเทอร์ให้กับทีมเอและในส่วนของทีมบีได้จี -
ดรากอนเข้ามาช่วยเป็นเมนเทอร์ให้  ซึ ่งทั ้งสองเป็นสมาชิกวงบิ ๊กแบง (WINNER ผู้ชนะที่ต้องฝ่า
อุปสรรค แต่เป็นที่รักของแฟนทั่วเอเชีย , ออนไลน์ : 2018) โดยลำดับต่อไปจะกล่าวให้เห็นถึง
รายละเอียดที่มาและความนิยมของวงวินเนอร์และไอคอนดังต่อไปน้ี 

2.1 ที่มาและความนิยมของศิลปินวงวินเนอร์    
วงวินเนอร์เริ ่มเป็นที ่รู ้จ ักผ่านรายการ Who is next : WIN ในนามของทีมเอ ซึ่ง

ประกอบด้วยสมาชิก 5 คน คือ ซงมินโฮ (มิโน) คังซึงยูน (ยูน) คิมจินวู (จีนู) อีซึงฮุน (ฮุนนี่) 
และนัมแทฮยอน (อดีตสมาชิก) โดยสมาชิกในทีมมีอายุเฉลี่ยประมาณ 20 ปี โดยผลจากการ
แข่งขั้นในครั้งนี้ปรากฏว่าผู้ที่ชนะคือทีมเอและได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการในชื่อว่า WINNER 
(วินเนอร์) (WINNER ผู้ชนะที่ต้องฝ่าอุปสรรค แต่เป็นที่รักของแฟนทั่วเอเชีย , ออนไลน์ : 2018) 
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หลังจากนั้นทีมเอจึงได้เดบิวต์เป็นศิลปินในชื่อว่า “วินเนอร์” และในวันที่ 12 สิงหาคม 
2557 ได้ปล่อยอัลบั้มแรกที่มีชื่อว่า 2014 S/S พร้อมภาพลักษณ์ใหม่ สร้างประวัติศาสตร์ให้กับ
วงการเพลงเกาหลีและฉีกภาพลักษณ์ของศิลปิน YG ที่จะเน้นไปทางแนวฮิปฮอป นอกจากนี้ยัง
มีงานเปิดตัวอัลบั้มที่แปลกใหม่ในรูปแบบของแฟชั่นโชว์ ก่อนจะได้รับการเปิดตัวอย่างเป็น
ทางการในเกาหลีใต้ที่งาน YG Family Concert  ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 และเดบิวต์ทาง
สื ่อผ่านการขึ ้นแสดงอย่างเป็นทางการในรายการ inkigayo  ในวันที ่ 17 สิงหาคม 2557 
(WINNER ประวัติบอยแบนด์น้องใหม่แห่งค่าย YG , ออนไลน์ : 2014) ซึ ่งเพลงจาก Title 
tracks ในอัลบั้มแรก ทั้งเพลง “empty” และ “Color Ring” ได้กวาดรางวัลจากชาร์ตเพลง
ดิจิตอลของเกาหลีไปอย่างท่วมท้น เพราะทุกเพลงในอัลบั ้มติดชาร์ตอยู ่ในอันดับต้นๆ 
โดยเฉพาะเพลง “empty” ที่ครองอันดับหนึ่งบน 9 ชาร์ตเพลงหลักของเกาหลี ได้แก่ Melon 
Mnet Genie Olleh Music Soribada Monkey3 Bugs Music Daum Music แ ล ะ  Naver 
Music ถึง 2 สัปดาห์ติดนับตั้งแต่เพลงถูกปล่อยออกมา และเพลง Color Ring ที่ครองอันดับ
สองในหลายชาร์ตเพลงฮิตเช่นกัน (WINNER ส่งไตเติ้ลแทร็ค Empty ครองแชมป์ 9 ชาร์ตเพลง 
, ออนไลน์ : 2014) สาเหตุที่ทำให้เพลง empty ติดอันดับบนชาร์ตเพลงยาวนาน คงเป็นเพราะ
เพลงนี้ไม่ใช่แนวเพลงฟังสบาย ๆ มีชีวิตชีวาเหมือนกับเพลงรักทั่วไป แต่เป็นเพลงที่ถ่ายทอด
อารมณ์ในจังหวะ medium ซึ่งดึงดูดผู้คนได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยทำนองเพลงสะเทือนอารมณ์ที่ไม่
ทำให้รู้สึกเอียนและประกอบกับท่อนแรปเสียงต่ำอันนุ่มนวล ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของวินเนอร์ 
( Team A WINNER vs. Team B iKON, The Match of the Youth Begins Now… 
[Entertainment World] , ออนไลน์ : 2014)  หลังจากนั้นวันที่ 10 กันยายน 2557 วินเนอร์
จึงได้ขึ้นแสดงโซโลค่อนเสิร์ตครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่น และได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี ส่งผล
ให้วินเนอร์ได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตที่โตเกียวในเดือนต่อมา โดยมีแฟนคลับมาร่วมชมคอนเสิร์ต
มากกว่า 25,000 คน ซึ่งทำให้ช่วงปี ค.ศ. 2015 วินเนอร์ได้ไปโด่งดังอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นและทำ
ให้กระแสในเกาหลีเงียบหายไปพักหนึ่ง (WINNER ประวัติบอยแบนด์น้องใหม่แห่งค่าย YG , 
ออนไลน์ : 2014)  

นอกจากนั้น วินเนอร์ยังได้ถูกขนานนามให้เป็นรุกกี้มอนสเตอร์11 ด้วยสถิติการชนะ
รางวัลที่หนึ่งบนรายการเพลงได้เร็วที่สุดในเวลาเพียงไม่ถึงอาทิตย์หลังจากที่ได้เดบิวต์ รวมถึง
ครองแชมป์อันดับหนึ่งบน Billboard’s World Albums chart ไม่เพียงเท่านั ้นเพราะสื่อ
บันเทิงยักษ์ใหญ่ของอเมริกา Billboard.com ได้ยกให้ WINNER เป็นบอยแบนด์หน้าใหม่ที่

 
11รุกกี้มอนสเตอร์ (Rookies Monster) คือ ศิลปินหน้าใหม่ที่ได้รับความนิยมและทำลายสถิติต่างๆ เช่น ชาร์ตเพลง 
 

http://music.mthai.com/?s=winner&x=53&y=9
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กำลังสร้างปรากฏการณ์ความตื่นเต้นให้กับวงการ K-POP ว่าเป็นวงที่น่าจับตามองในปี 2014 
อีกด้วย (บิลบอร์ดยก WINNER ผู้สร้างความตื่นเต้นให้วงการ K-POP , ออนไลน์ : 2014) 

 
การเดบิวต์เป็นศิลปินของพวกเขาไม่ใช่เรื่องง่าย จะเห็นได้จากในช่วงต้นปี ค .ศ. 2016 

ที่พวกเขากลับมาคัมแบคอีกครั้งกับมินิอัลบั้ม Exit : E หลังจากอัลบั้มนี้เปิดตัวได้ไม่นาน วิน
เนอร์เริ่มเจอปัญหา เนื่องจากทางค่ายไม่ผลิตผลงานใหม่ๆ ออกมา ทำให้ในช่วงนั้นสมาชิกหลาย
คนในวงเริ่มหาทางออกให้ตัวเอง เช่น ไปทำงานเดี่ยวอย่างการเล่นซีรี่ส์ ส่วนมิโนก็ออกเพลงโซ
โล่ในช่วงเดือนกันยายน และได้เข้าร่วมวงซับยูนิตฮิปฮอป MOBB กับบ๊อบบี้ สมาชิกวงไอคอน 
และได้เข้าร่วมการประกวดรายการ Show Me the Money 4 จนกระทั่งเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 
2016 ทางค่าย YG ได้มีการออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่า นัมแทฮยอน หนึ่งในสมาชิก
ของวงจะยุติกิจกรรมของวง เนื่องจากต้องรักษาปัญหาสุขภาพจิต จึงต้องเลื่อนการคัมแบคออก
ไปอย่างไม่มีกำหนด และในที่สุดในปลายเดือนพฤศจิกายน 2016 ทางค่ายก็ได้ออกมาประกาศ
อีกครั้งว่า นัมแทฮยอนได้ถอนตัวออกจากวงและยกเลิกสัญญากับทาง YG Entertainment  ซึ่ง
จากเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความเสียใจให้กับแฟนคลับเป็นอย่างมาก แต่พวกเขาก็ยอมรับการ
ตัดสินใจของศิลปิน และไม่แน่ใจในทิศทางของวงวินเนอร์ว่าจะไปต่อในทิศทางไหน ทั้งที่เป็นผู้
ชนะจากรายการ แต่กลับไม่ได้รับการใส่ใจเท่าที่ควร (เพิ่งอ้าง , ออนไลน์ : 2014)  

จุดเปลี่ยนที่สำคัญหลังจากปล่อยให้แฟนคลับรอนานถึงครึ่ งปี ซึ่งหากรวมระยะเวลาที่
วินเนอร์ไม่ได้คัมแบคจะประมาณ 1 ปีครึ่ง ในที่สุดวินเนอร์ก็ได้ฤกษ์คัมแบคในวันที่ 4 เมษายน 
2560 ในมินิอัลบั้ม Fate Number For ด้วยสมาชิกที่เหลือเพียง 4 คน กับเพลง Really และ 
Fool และสามารถคว้ารางวัลจากรายการเพลง Inkigayo ทางช่อง SBS สำหรับการคัมแบคครั้ง
นี้ WINNER ชนะถ้วยรางวัลจากรายการเพลงไปแล้วทั้งหมด 5 ถ้วย ได้แก่ M Countdown (2 
ถ้วย), Music Core (1 ถ้วย), และ Inkigayo (2 ถ้วย) รวมถึงขึ้นชาร์ต World Digital Song 
ของ Billboard อีกด้วย (คัมแบคที่คุ้มค่าการรอคอย! WINNER ขึ้นชาร์ต World Digital Song 
ของ Billboard และกวาดรางวัลจากรายการเพลงไปแล้ว 5 ถ้วย , ออนไลน์ : 2017) หลังจาก
นั้นในวันที่ 4 สิงหาคม 2560  พวกเขาก็ปล่อยเพลงจากมินิอัลบั้มเดียวกันเพิ่มมาอีก 2 เพลง 
คือ Love me Love me และ Island ตามมา ทำให้ในช่วงปี 2017 นอกจากการคัมแบคถึง 2 
รอบ วินเนอร์ก็มีคอนเสิร์ตหลายครั้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ (WINNER ผู้ชนะที่ต้องฝ่า
อุปสรรค แต่เป็นที่รักของแฟนทั่วเอเชีย , ออนไลน์ : 2018) 

ในปี ค.ศ. 2018 พวกเขาก็ได้คัมแบคอีก 2 รอบในระยะเวลาแค่ 2 เดือน ด้วยกระแส
ความนิยมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พวกเขากำลังจะมีคอนเสิร์ตเอเชียทัวร์ในชื่อว่า 
WINNER 2018 Everywhere Tour ที ่จะจัดแสดงที ่เกาหลีใต้ ไต้หวัน มาเลเซีย สิงคโปร์ 
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ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ฮ่องกง และประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย (WINNER ผู้ชนะที่ต้องฝ่า
อุปสรรค แต่เป็นที่รักของแฟนทั่วเอเชีย , ออนไลน์ : 2018) โดยคอนเสิร์ตครั้งนี้จะถูกจัดขึ้น ใน
วันที่ 20 ตุลาคม 2018 ที่ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี โดยค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ต้นสังกัดจาก
เกาหลีใต้ YG Entertainment ร่วมกับ Four One One Entertainment และ Live Nation 
Entertainment ซึ่งถือเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของพวกเขาที่แฟนคลับต่างรอ
คอยมาเป็นระยะเวลากว่า 4 ปี และถูกจำหน่ายหมดเป็นที่เรียบร้อย (iKON-WINNER มันแพ็ค
คู่ สมศักดิ์ศรีศิลปินค่าย YG ร้อง-เล่นสดตลอดโชว์ , ออนไลน์ : 2018) และเป็นการตอกย้ำ
กระแสความนิยมที่เพิ่มมากขึ้นกับคอนเสิร์ตทัวร์ในปี ค .ศ. 2019 ที่มีชื่อว่าWINNER [CROSS] 
TOUR IN BANGKOK  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563  ณ ธันเดอร์โดม เมืองทอง
ธาน ีโดยได้สร้างสถิติการจำหน่ายบัตรหมดเกลี้ยงภายในเวลาอันรวดเร็ว ทำให้ต้องเพิ่มรอบการ
จัดงานขึ้นในวันที่ 12 มกราคม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของแฟนคลับ (พลังซัพพอร์ต
ร้อนแรง WINNER [CROSS] TOUR IN BANGKOK บัตร Sold Out , ออนไลน์ : 2019)  

จากที่กล่าวไปทำให้เห็นว่า กระแสความนิยมของวินเนอร์ในประเทศไทยนั้นเพิ่มมากขึ้น จาก
การจัดคอนเสิร์ตขึ้นในประเทศไทยงแต่ปี ค.ศ. 2016-2019  ซึ่งเห็นได้ชัดในช่วงคอนเสิร์ต WINNER 
[CROSS] TOUR IN BANGKOK ที่บัตรถูกจำหน่ายหมดภายในเวลาอันรวดเร็วจนต้องเพิ่มรอบขึ้นอีก 
1 วัน หลังจากที่ผู้ศึกษาได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นของวินเนอร์และความนิยมของวินเนอร์ที่เกิดขึ้นในประเทศ
ไทย ลำดับต่อไปจะเป็นการกล่าวถึงไอคอนศิลปินชายอีกวงจากค่าย YG ซึ่งเป็นที่รู้จักจากรายการ 
Who is next : WIN เช่นเดียวกับวินเนอร์ ซึ่งหลังจากที่พวกเขาพ่ายจากการแข่งขันในรายการ ทำให้
พวกเขาต้องเข้าร่วมการแข่งขันรายการเซอร์ไวเวอร์อีกครั้ง ในรายการ  “Mix & Match” โดยจะ
กล่าวถึงในลำดับถัดไป 

2.2 ที่มาและความนิยมของศิลปินวงไอคอนในประเทศไทย 

วงไอคอนเริ ่มเป็นที ่รู ้จ ักผ่านรายการ Who is next : WIN ในนามของทีมบี ซึ่ง
ประกอบไปด้วยสมาชิก 6 คน คือ คิมฮันบิน (บีไอ) คิมดงฮยอก คิมจินวอน (บ๊อบบี้) ซงยุนฮ
ยอง คูจุนฮเว และคิมจินฮวาน แม้ว่าพวกเขาจะพลาดโอกาสในการเดบิวต์จากการแข่งขันใน
รายการ Who is next : WIN ไปอย่างน่าเสียดาย แต่ก็ทำให้พวกเขาเป็นที่รู้จักมากขึ้นในกลุม่
กลุ่มแฟนคลับ อีกทั้งการที่บีไอและบ๊อบบ้ีได้เข้าร่วมแข่งขันรายการ Show me the money 
3 ทำให้พวกเขาเป็นที่จดจำจากแฟนเพลงได้มากขึ้น อีกทั้งบ๊อบบี้ที่สามารถเอาชนะผู้แข่งขัน
ในรายการจนสามารถเป็นผู้ชนะในรายการซีซั่นนั้นได้ ซึ่งในเวลาต่อม YG Enterainment ได้
แถลงข่าวเปิดตัวรายการเซอร์ไวเวอร์ใหม่ในชื่อว่า Mix & Match ท่ามกลางความสนใจของ

https://www.sanook.com/music
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สื่อมวลชนและแฟนคลับ โดยยาง ฮยอนซอก ผู้บริหารกล่าวว่า “ในปีที่แล้ว ทีมบีประสบ
ความพ่ายแพ้จากรายการ Who is next : WIN และอย่างที่ผมเคยบอกไว้ก่อนหน้านั้นว่า ทีม
ที่แพ้จะต้องถูกยุบทีมหรือปรับสมาชิกใหม่ ดังนั้นรายการ Mix & Match ที่กำลังจะเกิดขึ้นจึง
มีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงทีมบี สมาชิกของทีมบี 6 คน และศิลปินฝึกหัดอีก 3 คน จึงต้อง
มาแข่งขันกันอีกครั้งในรายการนี้ครับ” ซี่งในรายการ Mix & Match ครั้งนี้จะประกอบด้วย
สมาชิก 9 คน ซึ่งจะต้องเข้าแข่งขันกันเพื่อคัดเลือกให้เหลือสมาชิกเพียง 7 คน เพื่อที่จะได้เด
บิวต์เป็นศิลปินกลุ่มหน้าใหม่ของ YG Entertainment ในนาม “iKON” และหวังว่าผู้ที่ชนะ
ในครั้งนี้จะกลายเป็น “iCON” (ตัวแทน) ของฮิปฮอปในยุคนี้ โดยแทนตัว C ด้วย K เพราะ
หวังว่าพวกเขาจะเติบโตเป็นศิลปินนำวงการ K-pop ในอนาคต (Team A WINNER vs. 
Team B iKON, The Match of the Youth Begins Now… [Entertainment World] , 
ออนไลน์ : 2014) ซึ่งมีแผนจะเดบิวต์ราวปี 2015 โดยเบื้องต้นได้วางตัว B.I Bobby และ 
จินฮวาน จากทีมบีเป็นสมาชิกแล้ว เพราะฉะนั้นเท่ากับว่า สมาชิกของทีมบีอีก 3 คน คือ 
ยุนฮยอง จุนฮเว และ ดงฮยอก จะต้องแข่งขันกับศิลปินฝึกหัดหน้าใหม่ อีก 3 คน คือ จอง 
จินฮยอง จอง ชางอู และ ยาง ฮงซอง โดยมีการตัดสินจากคะแนนของกรรมการ 30% และ
จากการโหวตของคนดู 70% และจะเริ่มออกอากาศในวันที่ 11 กันยายน 2557 ทาง Mnet 
และ Naver และผู้ที่ถูกเลือกให้เดบิวต์ในนามไอคอน คือ คิมฮันบิน (บีไอ)  คิมดงฮยอก คิม
จินวอน (บ๊อบบี้) ซงยุนฮยอง คูจุนฮเว คิมจินฮวาน และจองชานอู (YG แถลงเปิดตัวเซอร์ไว
เวอร์ Mix & Match รายการชี้ชะตา Team B , ออนไลน์ : 2014)  

โดยไอคอนบอยแบนด์จากค่าย YG Entertainment จะเดบิวต์อย่างเป็นทางการใน
วันที่ 15 กันยายน 2558 และจะเปิดตัวผลงาน 6 เพลง จากอัลบั้มชุดแรกครึ่งหนึ่ง ในวันที่ 1 
ตุลาคม ปิดท้ายในวันที่ 2 พฤศจิกายน วง iKON จะปล่อยผลงานเพลง 11 เพลงจากอัลบั้ม
ชุดแรกของพวกเขาออกมาให้ฟังกัน ซึ่งจะมีเพลงทุกเพลงที่ออกมาก่อนหน้านั้นรวมอยู่ด้วย  
(Ikon เตรียมเดบิวต์อย่างเป็นทางการ วันที่ 15 ก.ย.นี้ , ออนไลน์ : 2015) และในปี ค.ศ. 
2016 พวกเขาได้เปิดตัวอัลบั้มแรกของญี่ปุ่นด้วยWelcome Back โดยอัลบั้มนี้ขายได้เป็น
จำนวน 61,508 แผ่นในสัปดาห์แรกของการเปิดตัวและติดชาร์ตอันดับ 3 บนชาร์ตโอริคอน
รายสัปดาห์และได้รับรางวัลศิลปินหน้าใหม่ที่ดีที่สุดอีกด้วย และในวันที่ 22 ธันวาคม 2016 
ทีมงาน YG Entertainment ได้เผยแพร่ภาพที่มีรายชื่อทั้ง 11 เพลงในอัลบั้มเต็มชุดแรกของ 
iKON กลุ่มศิลปินน้องใหม่ล่าสุดของค่าย บนเว็บไซต์ YG-life.com นอกจากนี้ พวกเขายังมี
แผนที่จะจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อฉลองการปล่อยอัลบั้มนี้อีกด้วย และในปี ค .ศ. 2017 พวกเขา
ได้ปล่อยอัลบั้มชุดใหม่ออกมาภายใต้ชื ่อ NEW KIDS ซึ ่งมีเพลงโปรโมท คือ B-DAY และ 
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BLING BLING ที่ปล่อยออกมาเมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2017 โดยเป็นเพลงฮิปฮอปที่มีจังหวะ
หนักแน่น และในปี ค.ศ. 2018 ไอคอนกลับมาอีกครั้งกับเพลงโปรโมท คือ LOVE SCENARIO 
และอัลบั้มนี้ได้สร้างสถิติใหม่ให้กับไอคอนมากมาย อาทิเช่น ไอคอนเป็นบอยแบรนด์วงแรกที่
มียอดไอดีผู้ฟังในเมล่อนมากกวา่ 7 แสนไอดีหลังจากเมล่อนมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ของชาร์ต 
(ไอดอลชายที่ทำได้ก่อนหน้านี้คือ Zico และ GD) และได้ที่ 1 บนชาร์ต Melon12 สูงสุด รวม
ทั้งหมด 40 วัน (913 ชั ่วโมง) รวมถึงมีผลโหวตติดชาร์ตเป็นอันดับ 1 รายสัปดาห์ของ 
MELON 5 สัปดาห์ (มิสิทธิ์เข้าชิง TOP 10 ของ MELON ประจำปี 2018) และในวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2018 เพลง love scenario ถูกบันทึกเข้าสู่ Melon hall of fame ด้วยยอดคน
ฟัง 1,597,802 ไอดี หลังจากปล่อยเพลงมาได้เพียง 7 วันเท่านั้น และมียอดดิจิตอลรวม 1 
เดือนนับตั้งแต่วันปล่อยเพลงใน GAON13 สูงสุดคือ 265,215,318 ยูนิต (ยอดถึงวันที่ 24 
มีนาคม 2018) และยังได้ที่ 1 ชาร์ตดิจิตอลของ GAON ทั้งหมด 6 สัปดาห์ (สูงสุดของ GAON 
Chart) เป็นต้น และในวันที่ 2 สิงหาคม 2018 iKON กลับมาอีกครั้งกับอัลบั้มใหม่ NEW 
KIDS : Continue โดยมีเพลง Killing Me เป็นเพลงไตเติ้ลแทร็ค และดูเหมือนว่าการกลับมา
ครั้งนี้แฟนคลับของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นด้วย เมื่ออัลบั้มใหม่สามารถขึ้นอันดับ 1 บน iTunes 
Chart ถึง 24 ประเทศ มากที่สุดตั้งแต่เดบิวต์มาอีกด้วย และถัดมาเพียง  2 เดือนเท่านั้น ใน
วันที่ 1 ตุลาคม 2018 iKON ด้วยการปล่อยเพลงใหม่ Goodbye Road ในมินิอัลบั้ม New 
Kids: The Final และในปีถัดมาไอคอนได้ปล่อยเพลง I'M OK ในวันที่ 7 มกราคม 2019 ใน
อัลบั้ม THE NEW KIDS: Repackage (ไอคอน (วงดนตรีเกาหลีใต้) , ออนไลน์ : 2015) 

นอกจากการออกอัลบั้มแล้ว สิ่งที่แสดงให้เห็นว่าไอคอนเป็นที่นิยมในกลุ่มแฟนคลับ 
จะเห็นได้ชัดจากการทัวร์คอนเสิร์ตในประเทศต่างๆ รวมถึงการมาจัดคอนเสิร์ตขึ้นที่ประเทศ
ไทย เพราถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มศิลปินที่กำลังแสดงฝีมือให้วงการเพลงเกาหลีได้คึกคัก อีก
ทั้งปลุกพลังกระแสเกาหลีฟีเว่อร์ในเมืองไทย กับคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ iKONCERT 2016 
'SHOWTIME TOUR' IN BANGKOK ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 ที่ Impact hall 4 เมือง
ทองธานี ซึ่งเป็นการมาเยือนประเทศไทยครั้งแรกและเนื่องจากไอคอนได้คัมแบคด้วยผลงาน
เพลงใหม่ อย่าง What You Doing ซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2559 ทำให้เหล่าไอ

 
12 MelOn มาจากคำว่า Melody On เป็นเว็บเพลงอันดับ1ของเกาหลี มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุด ประมาณ50% 
คนดังในวงการส่วนใหญ่จะใช้MelOnในการฟังเพลง เป็นเว็บเพลงที่มีผลต่อคะแนนดิจิตอลสูงที่สุด 
13 Gaon Music Chart เป็นชาร์ตเพลงของประเทศเกาหลีใต้ จะคล้ายกับบิลบอร์ดชาร์ตในสหรัฐอเมริกาและออริ
คอนชาร์ตในประเทศญี่ปุ่น 
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คอนิคชาวไทย (iKONIC : ชื่อเรียกกลุ่มแฟนคลับของวง iKON) พูดถึงซ้ำแล้วซ้ำอีก เพราะ
กำลังเกาะติดทุกความเคลื ่อนไหว ทำให้พวกเขาติดเทรนด์ในทวิตเตอร์กับแฮชแท็ก 
#iKONCERTinBANGKOK และได้รับระแสตอบรับจากแฟนคลับเป็นอย่างดี จากการที่บัตร
ถูกขายจนหมดเกลี ้ยงในครั ้งนี้ (iKONCERT 2016 'SHOWTIME TOUR' IN BANGKOK , 
ออนไลน์ : 2016) ต่อด้วยคอนเสิร์ต iKON 2018 CONTINUE TOUR IN BANGKOK  ที่บัตร
ทั้ง 2 รอบการแสดง วันที่ 19 – 20 ตุลาคม ที่ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี บัตรหมดเกลี้ยง
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รู้จัก 7 หนุ่ม วง iKON บอยแบนด์เกาหลี ที่ บัตรคอนเสิร์ต SOLD OUT 
, ออนไลน์ : 2018 )  

หลังจากที่ไอคอนมาจัดคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยในปี ค .ศ. 2016 และมีการปล่อย
อัลบั้มออกมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี ค.ศ. 2018 พวกเขาได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี
และแสดงให้เห็นถึงกระแสความนิยมของไอคอนที ่เพิ ่มขึ ้น เป็นอย่างมากและได้สร้าง
ปรากฏการณ์ให้กับวงการเพลง K-pop จากการคัมแบคมากถึงสามครั้งในปีเดียวกัน ซึ่งแต่ละ
เพลงก็ล้วนกลายเป็นเพลงฮิต ไม่ว่าจะเป็น LOVE SCENARIO, KILLING ME และผลงาน
ล่าสุด GOODBYE ROAD ที่เพิ่งปล่อยพร้อมอัลบั้มใหม่ New Kids : The Final เมื่อวันที่ 1 
ตุลาคมที่ผ่านมา ก็ประสบความสำเร็จท่วมท้นทั้งในและต่างประเทศ โดยสามารถขึ้นครอง
อันดับหนึ่งบนชาร์ทเพลงหลักของเกาหลีใต้, คว้าแชมป์เพลงยอดนิยมในประเทศจีน อีกทั้งยัง
กวาดอันดับที่ 1 บน iTunes Chart ในอีกหลายประเทศ อาทิ บราซิล ชิลี โคลัมเบีย กรีซ 
ฮ่องกง อินโดนีเซีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น และประเทศไทย ฯลฯ รวมแล้ว 25 ประเทศทั่วโลก 
นอกจากนั้นไอคอนยังได้รับเกียรติให้ร่วมแสดงในพิธีปิดมหกรรมกีฬาแห่งทวีปเอเชีย เอเชียน
เกมส์ 2018 ณ สนามกีฬา Gelora Bung Karno ประเทศอินโดนีเซียอีกด้วย ("ไอคอน"ลัดฟ้า
เยือนไทย เตรียมจัดเต็มคอนเสิร์ตใหญ่ 2 รอบ , ออนไลน์ : 2018) 

กระแสความนิยมของวินเนอร์และไอคอนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากการถูก
เลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์ หรือแม้แต่การเชิญศิลปินเกาหลีเข้ามาร่วมงาน ซึ่งสาเหตุที่หลายบริษัทใหญ่
เลือกศิลปินเกาหลี เนื่องจากพลังของแฟนคลับของศิลปินเกาหลีที่มีการใช้ social อย่างทวิตเตอร์
ค่อนข้างมาก และทำให้เกิดปรากฏการณ์ติดเทรนด์ และเกิดเป็นกระแสได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งแฟน
คลับศิลปินเกาหลีหลายคนพร้อมที่จะจ่ายเงิน เพื่อสนับสนุนศิลปิน เพราะการซื้อสินค้าที่ศิลปินเป็น 
Presenter จะทำให้ Brand ต่างๆ เห็นถึงศักยภาพที่มากพอและเป็นการเปิดโอกาสให้อีกหลายๆ 
Brand อยากร่วมงานกับศิลปินอีกด้วย เนื่องจากแฟนคลับเกาหลีหลายค่อนข้างมี loyalty ต่อตัว
ศิลปินค่อนข้างมาก เห็นได้จากในปัจจุบันที่ยอดขายอัลบั้มในหลายประเทศลดลง เนื่องจากคนนิยมฟัง
เพลงจากช่องทาง Media อื่นๆ แต่สำหรับศิลปินเกาหลียอดขายอัลบั้มยังถือเป็นปรากฏการณ์และ
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หลายๆ วงก็ยังคงสร้างสถิติใหม่ๆ ขึ้นทุกปี ไม่เพียงแต่อัลบั้มเพลงเท่านั้นที่ขายได้ แต่สินค้าต่างๆ ที่มี 
Story ของศิลปินเข้ามาเกี่ยวข้อง ก็สามารถสร้างยอดขายให้กับค่ายต้นสังกัด เพราะแฟนคลับพร้อมที่
จะสนับสนุนและซื้อมาเก็บไว้ครอบครอง  

กระแสความนิยมดังกล่าว ส่งผลให้ประเทศไทยมีการจัดกิจกรรมโดยการใช้ศิลปินเกาหลีเข้า
มาทำกิจกรรมในไทย อาทิ งานเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของ Samsung เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2562 ณ 
บริเวณหน้าลานเซนทรัลเวิร์ด  โดยได้มีการปล่อยแคมเปญภายใต้ชื่อ ‘10 is coming’ ออกไปไม่นาน
ก็ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี และ Samsung ไม่รอช้าที่จะต่อยอดอีกหนึ่งแคมเปญใหม่มาเอาใจ
เหล่า iKONIC แฟนคลับของศิลปินบอยแบนด์เกาหลีใต้ชื่อดัง iKON แห่งค่าย YG Entertainment ที่
เตรียมลัดฟ้ามาร่วมงานอีเว้นท์สุดยิ่งใหญ่ถึงใจกลางเมืองของประเทศไทย  โดยเปิดให้เหล่า iKONIC ที่
อยากจะมาร่วมเป็นส่วนหน่ึงของแคมเปญนี้นั้น กติกาง่ายๆเพียงใช้สมาร์ทโฟน Samsung Galaxy รุ่น
ใดก็ได้ ถ่ายรูปอะไรก็ได้ที่มีเลข 10 โดยสามารถเติม หรือ ตัดต่อเลข  1 หรือ 0 ลงในภาพ พร้อมเติม
คำว่า “is coming” ต่อท้ายเลข 10 บนภาพ แล้วอัปโหลดลงบนโซเชียลมีเดีย พร้อมติดแฮช
แท็ก #10isComingXiKON เพื่อร่วมลุ้นพบกับ iKON (iKON เตรียมบินตรงมาไทย ร่วมงานเปิดตัว
สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของ Samsung 25 ก.พ.นี้ , ออนไลน์ : 2019)     

รวมไปถ ึงศ ิลป ินร ่ วมค ่ายร ุ ่นพ ี ่ อย ่างว ินเนอร ์  จาก  YG Entertainment ท ี ่ ได ้ เข้ า
ร่วมงาน  Korea Brand & Entertainment EXPO 2019 Bangkok ซึ่งจะถูกจัดขึ้นในวันที่ 7 และ 8 
มิถ ุนายน 2562 ที่ Centara Grand Convention A1 Hall และ Siam Paragon Royal Paragon 
Hall ในฐานะทูตกิตติมศักดิ์ โดยตลอด 9 ปีที่ผ่านมา KBEE ได้นำ K-wave ไปสู่หลายประเทศทั่วโลก 
โดยในปี 2019 นี้ KBEE Global ได้นำศิลปินวง WINNER และ Song Ji Hyo มาที่ประเทศไทยด้วย 
ถือเป็นการกลับมารวมกันในฐานะทูตกิตติมศักดิ์ของ KBEE 2019 BANGKOK ดารา K-POP อีกด้วย 
ซึ่งได้รับผลตอบรับจากแฟนๆ เป็นอย่างมาก (ซงจีฮโย และ Winner เตรียมเข้าร่วมงาน KBEE 2019 
Bangkok 7-8 มิ.ย.นี ้, ออนไลน์ : 2019)  

การดึงตัวศิลปินเข้ามาร่วมงานดังกล่าว ทำให้เห็นถึงความนิยมในกลุ่มศิลปินนักร้องเกาหลใีน
กลุ่มแฟนคลับไทย ที่มีส่วนช่วยในการโปรโมทงาน เนื่องจากกลุ่มแฟนคลับมีการใช้ทวิตเตอร์เป็นหลัก 
ซึ่งการติดแฮชแท็ก ทำให้เกิดปรากฏการณ์ติดเทรนด์ และเกิดเป็นกระแสได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้เห็น
ถึงพลังของแฟนคลับรวมไปถึงแฟนคลับศิลปินเกาหลีหลายคนพร้อมที่จะจ่ายเงิน เพื่อสนับสนุนศิลปิน 
เพราะการซื้อสินค้าที่ศิลปินเป็น Presenter จะทำให้ Brand ต่างๆ เห็นถึงศักยภาพที่มากพอและเป็น
การเปิดโอกาสให้อีกหลายๆ Brand อยากร่วมงานกับศิลปินอีกด้วย  
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จากความนิยมของศิลปินเกาหลีวงวินเนอร์และไอคอนที่เริ่มเข้ามาในสังคมไทยอย่างตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 2016-2019 ก่อให้เกิดเป็นกระแสความนิยมต่างๆ จนต้องยอมรับว่าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน k-pop 
มีอิทธิพลต่อแฟนคลับเป็นอย่างมาก จากที่ผู้ศึกษาได้กล่าวถึงศิลปินวงวินเนอร์และไอคอน เพื่อเป็น
การตอกย้ำทำให้เห็นถึงอิทธิพลและความนิยมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้ดีเลยทีเดียว โดยลำดับถัดไป 
จะเป็นการกล่าวถึงจุดเริ่มต้นของการเป็นแฟนคลับของวงวินเนอร์และวงไอคอนเพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความนิยมที่เกิดขึ้นผ่านการติดตามมาเป็นระยะเวลานาน 

3. จุดเริ่มต้นของการเป็นแฟนคลับวงวินเนอร์และวงไอคอน 

เมื่อกล่าวถึงศิลปินแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่เคียงคู่กันมาก็คือแฟนคลับ ซึ่งกระแสความนิยมในตัว
ศิลปินจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากไม่มีกลุ่มบุคคลที่เริ ่มติดตามและให้การสนับสนุนเป็นแรงผลักดันที่
สำคัญให้แก่ศิลปิน ซึ่งทั้งวินเนอร์และไอคอนนั้นต่างก็ผ่านการเข้าร่วมการแข่งขันรายการเซอร์ไวเวอร์ 
Who is next : WIN โดยการแข่งขันในรายการได้แทยังและจี-ดรากอน มาเป็นเมนเทอร์ให้ ซึ่งปฏิเสธ
ไม่ได้ว่าฐานแฟนคลับของทั้งสองวงนั้นมาจากแฟนคลับวงบิ๊กแบงด้วย หรือที่เรียกกันว่า YG Stand 
คือ แฟนคลับของวายจี ซึ่งแฟนคลับของศิลปิน YG ส่วนใหญ่จะเป็น YG Stand คือไม่ได้แค่ชอบวง
เดียว แต่จะสนับสนุนติดตามทั้งค่าย ศิลปิน แดนเซอร์ ลูกศิลปิน ยันสัตว์เลี้ยงของศิลปิน เป็นต้น (การ
เป็น YG stand นี่เราซีเรียสนะ , ออนไลน์ : 2015 )  

ซึ่งสอดคล้องกับคุณก้อย (นามสมมติ) อายุ 29 ปี อาชีพสถาปนิก ซึ่งเป็นแฟนคลับของวง    
บิ๊กแบงมาก่อน แต่หลังจากนั้นก็ได้มาติดตามศิลปินวงวินเนอร์ด้วย โดยกล่าวว่า “เริ่มติดตามศิลปิน
เกาหลี จากการฟังเพลงของวง BigBang มาก่อนจากทางช่องรายการเพลงในทีวีค่ะ แต่พอเริ่มตามวง 
BigBang จึงทำให้มาติดตามศิลปินวงวินเนอร์ด้วย ซึ่งเป็นศิลปินค่ายเดียวกัน ทำให้ปัจจุบันเราก็เป็ น
แฟนคลับวงวินเนอร์ค่ะ ” (สัมภาษณ์คุณก้อย , 1กันยายน พ.ศ. 2562) เช่นเดียวกับคุณช่า (นาม
สมมติ) อายุ 23 ปี อาชีพฟรีแลนซ์ ก็ได้มีการติดตามวงบิ๊กแบงมาก่อนเช่นกัน เนื่องจากคุณช่าเป็น
แฟนคลับของวงบิ๊กแบงมาก่อนด้วย ซึ่งปัจจุบันได้มาตามวงไอคอนด้วยเช่นกัน โดยกล่าวว่า “หลังจาก
ที่ได้มาตามรายการเซอร์ไวเวิลชื่อ who is next ตอนแรกเราไม่ได้อะไรมากกับรายการนี้ จนกระทั่งมี
เมมเบอร์สองคนของบิ๊กแบงมาเป็นเมนเทอร์ให้กับทีมเอและทีมบีในรายการ เราจึงเริ่มดูย้อนหลัง
ตั้งแต่ต้น เราเลือกไม่ได้ว่าจะเชียร์ทีมไหนด้วยซ้ำ แต่ตอนนั้นโดนมิโนและจุนฮเวตกเข้าเต็มๆ ซึ่งถึงแม้
เราจะเชียร์ทีมเอ แต่สุดท้ายเราก็ชอบทีมบี ซึ่งเดบิวต์ในชื่อวงไอคอน จากนั้นเราจึงเริ่มติดตามพวกเขา
เรื่อยมา เพราะว่าเราชอบเสียงของจุนเน่ สมาชิกวงไอคอนมากๆ” (สัมภาษณ์คุณช่า, 8 กันยายน พ.ศ. 
2562) และไม่ต่างจากคุณเปียกปูน (นามสมมติ) อายุ 27 ปี อาชีพกราฟิกดีไซน์เนอร์ กล่าวว่า “พี่ตาม
วงบิ๊กแบงมาก่อน แล้วพี่ก็ได้มาดูรายการ win ซึ่งแฟนคลับส่วนใหญ่ก็มาจาก YG Stand เพราะมัน
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เป็นรายการเซอร์ไวเวอร์ด้วยแหละนะพี่ว่า สุดท้ายพี่ก็มาชอบวินเนอร์ เพราะชอบโมเม้นของพวกเขา” 
(สัมภาษณ์คุณเปียกปูน, 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563)  

ในขณะที่คุณนา (นามสมมติ)  อายุ 23 ปัจจุบันเป็นนักศึกษา ก็เริ่มติดตามศิลปินจากการดู
รายการเช่นกัน กล่าวว่า “ดูวิดีโอหนึ่งจากรายการ Show me the money เเล้วสงสัยว่าคนที่ตะโกน 
“อาบอจี” เป็นใคร เลยไปถามน้องสาวที่ติดตามศิลปินเกาหลี น้องสาวเลยส่งรายการวินมาให้ดูค่ะ 
หลังจากที่เริ ่มดูทำให้มีเมนคนเเรกที่ชอบคือมินโฮ เเต่สุดท้ายก็ตามทั้งไอคอนเเละวินเนอร์ค่ะ ” 
(สัมภาษณ์คุณนา, 8 กันยายน พ.ศ. 2562) และในส่วนของคุณมิว (นามสมมติ) อายุ 23 อาชีพ 3D 
Artist “เริ่มจากการได้ฟังเพลง runawayและเพลง Holdup ของบ๊อบบี้วงไอคอนและรู้สึกว่านักร้อง
คนนี้เท่มาก เลยเริ่มตดิตามมาตั้งแต่วันนั้นเลยค่ะ” (สัมภาษณ์คุณมิว, 8 กันยายน พ.ศ. 2562)  

จะเห็นได้ว่า แฟนคลับจะเริ่มต้นมาจากการดูรายการต่างๆ หรือการตามศิลปินในค่ายมาก่อน 
ซึ่งเหมือนเป็นการสร้างฐานแฟนคลับก่อนที่จะเริ่มเดบิวต์ ทำให้แฟนคลับมีความผูกพันกับศิลปิน 
เพราะเหมือนได้เห็นความเป็นไปในแต่ละช่วงจนกระทั่งได้เดบิวต์เป็นศิลปิน จึงก่อให้เกิดความชื่นชอบ 
นำมาสู่การติดตามศิลปินอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งกลายเป็นแฟนคลับของศิลปินดังกล่าว เหมือนอย่าง
วินเนอร์และไอคอน แต่ทั้งนี้ก็ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะบางคนอาจเริ่มติดตามจากเพลงแล้วกลายมาเป็น
แฟนคลับก็ได้เช่นเดียวกัน  

4.การแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของแฟนคลับวงวินเนอร์และไอค่อน 

ความแตกต่างของแฟนคลับเกาหลีกับแฟนคลับอื่นๆ นั้น คือ การที่แฟนคลับเกาหลีมักจะมี
การกำหนดอัตลักษณ์และลักษณะของแฟนคลับที่ชื่นชอบศิลปินเกาหลีในแต่ละกลุ่มที่มีความแตกต่าง
กันไป เป็นลักษณะเฉพาะของแฟนคลับเกาหลี (บุณยนุช นาคะ , 2560 : 65) ซึ่งสาเหตุที่ทำให้วิน
เนอร์และไอคอนมีความต่างจากศิลปินวงอ่ืนๆ สำหรับแฟนคลับนั้น อาจเป็นเพราะแนวเพลงฮิปฮอปที่
มีความเฉพาะในแบบของ YG เพราะหากนึกถึงเพลงแนวฮิปฮอปมักจะทำให้นึกถึงศิลปินจากค่าย YG 
Eneterainment เป็นส่วนใหญ่ ไม่เพียงแต่เฉพาะแนวเพลง แต่ชื ่อแฟนคลับหรือชื่อแฟนด้อมก็มี
ความสำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วศิลปินจะมีการตั้งช่ือสำหรับไว้ใช้เรียกแฟนคลับของพวกเขา
เพื่อเป็นการบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของวงและเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับกลุ่มแฟนคลับด้วยกันเอง 
รวมถึงสัญลักษณ์วง สีประจำวง  ที่ล้วนแต่สร้างความเฉพาะให้กับวงนั้นได้เป็นอย่างด ีลำดับถัดจะเป็น
การกล่าวถึงสิ่งที่อธิบายและบ่งบอกการเป็นแฟนคลับของทั้งวินเนอร์และไอคอน 
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4.1 สัญลักษณ์วงวินเนอรแ์ละไอคอน 
 

 
 

 

 

 

       ภาพที่ 1 : โลโก้วงวินเนอร ์                                   
ที่มา : https://kpoptea.wordpress.com 

ที่มาของโลโก้ตัว W วงวินเนอร์ มีจุดเริ่มต้นมาจากช่วงที่วินเนอร์กำลังเดบิวต์เป็น
ศิลปินนั้น ตลาดเพลงเกาหลีเต็มไปด้วยศิลปินแนวคล้ายกันไปหมดและค่ายต้องการสร้าง
ความแตกต่างตั้งแต่แนวทางและตัวตนของวินเนอร์ออกมาผ่านโลโก้ของวง ซึ่งสิ่งที่ WINNER 
ต้องการก็คือโลโก้ที่ไม่ซ้ำแบบใคร โลโก้ที่ classy แต่มีความเป็น modern เพื่อที่จะแมทช์เข้า
กับลุคส์และแนวเพลงของพวกเขา ยกตัวอย่างเช่น Gucci ก็จะใช้ชื่อโลโก้ว่า GG ในขณะที่ 
Louis Vuitton ใช้ LV และ Yves Saint Laurent ก็ใช้ YSL ในทางเดียวกัน WINNER เองก็
ต้องการอะไรที่เรียบง่ายอย่างตัวอักษร W เช่นเดียวกัน (FOR SONG MINHO-TH ,ออนไลน์ 
: 2014) 

โดยขั ้นตอนการออกแบบโลโก้ ตัวอักษร W ก็เริ ่มดูน่าสนใจมากขึ้น เพราะมัน
สามารถตีความหมายออกมาได้หลายรูปแบบ จำนวนแบบร่างที่สร้างขึ้นโดยนักออกแบบเพิ่ม
จำนวนขึ้นถึง 53 รูปแบบ ทีม Brand Planning, Graphic Designers และ Motion Graphic 
Designers ทุกคนมารวมตัวกันเพื่อตัดตัวเลือกออกให้เหลือน้อยที่สุด โดยมี Yang Hyun 
Suk เป็นผู้คอนเฟิร์มตัวเลือกสุดท้าย (โลโก้ที่ออกแบบตอนนั้นไม่เหมือนของปัจจุบัน โลโก้
เดิม Fancyกว่าและมีองค์ประกอบมากกว่า) หลังจากมีการตัดสินใจแล้ว โลโก้จึงถูกพิมพ์ลง
บนสินค้าและของใช้ต่างๆ แต่เนื่องจากยังรู้สึกว่าตัวโลโก้นั้นยังไม่เหมาะกับภาพลักษณ์ของ
แบรนด์ WINNER ดังนั้นอีก 22 แบบฉบับปรับปรุงใหม่ จึงถูกนำมาจัดแสดงอีกครั้ง ตัวเลือก
ถูกตัดลงเหลือแค่ 2 แบบ โดยได้ความช่วยเหลือจาก Strategy Director และ Art Director 
รวมถึง YG ที่ช่วยเลือกจนเหลือแบบเดียว คือ โลโก้ปัจจุบัน ซึ่งเส้นทั้ง 5 เส้นเป็นเครื่องแสดง
สัญลักษณ์ของ WINNER ทั้ง 5 คน ทั้ง 5 เส้นจะตัดกันและมาบรรจบกันจนเป็นตัวอักษร W 
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หลังจากผสมผสานกันระหว่างฟอนต์ serif และ san-serif อยู่หลายรอบ สุดท้ายจึงตัดสินใจ
เลือกใช้ฟอนต์ Bodoni ในที่สุด (เพิ่งอ้าง , ออนไลน์ : 2014) 

นอกจากนี้สัญลักษณ์อีกสิ่งหนึ่งที่แสดงความเป็นวินเนอร์หรือแฟนคลับวงนี้ก็คือ 
แท่งไฟ ทีมีสีผสมระหว่าง Dark blue, teal tinge of pink and violet  หรือสีน้ำเงิน โดย
แท่งไฟจะมีดีไซน์ที่ทันสมัย ด้านบนสุดจะเป็นตัว W มาจากชื่อวง WINNER (13 แท่งไฟสุด
เจ๋งของไอดอลเกาหลี ที่มีเอกลักษณ์ไม่แพ้ใคร , ออนไลน์ : 2016) ซึ่งในปัจจุบันได้ทำออกมา
หลากหลายเวอร์ชั่นที่มีความแตกต่างกันไปตามแต่ละดีไซน์ แต่ยังคงมีเอกลักษณ์อย่างตัว W 
คงไว้ และสิ่งที่น่าสนใจคือแท่งไฟสามารถติดกริตเตอร์ลงบนตัว W ของแท่งไฟเพื่อบ่งบอก
เมนที่ชอบในวงได้ อีกทั้งแท่งไฟในเวอร์ชั่นของเกาหลีและญี่ปุ่นก็มีความแตกต่างไม่ซ้ำกันอีก
ด้วย (สัม) 

 

 

 

 

  

       

    ภาพที่ 2 : แท่งไฟวินเนอร ์                                          
ที่มา : http://berita.baca.co.id 

ในส่วนที่มาของชื่อวงไอคอน “iKON” นั้นมาจากคำว่า “iCON” ซึ่งเปรียบเสมือน
ตัวแทนของฮิปฮอปในยุคนี้ โดยแทนตัว C ด้วย K เพราะหวังว่าพวกเขาจะเติบโตเป็นศิลปิน
นำวงการ K-pop ในอนาคต (Team A WINNER vs. Team B iKON, The Match of the 
Youth Begins Now… [Entertainment World] , ออนไลน์ : 2014)  
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ภาพที่ 3 : โลโก้วงไอคอน 

ที่มา : https://pantip.com/topic/36448287 

โลโก้ของ iKON ประกอบไปด้วยขีด 7 เส้นเท่ากับจำนวนสมาชิก 7 คนในวง ( ||¦||¦¦ ) 
โดยเส้นจะวางเรียงกันทำมุม 25 องศา เมื่อลากเส้นเชื่อมต่อกันแล้วจะกลายเป็นคำว่า iKON 
โลโก้นี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก TAEGUKGI - สัญญลักษณ์บนธงชาติเกาหลี ที่สื ่อความ
หมายถึง ท้องฟ้า พระอาทิตย์ พระจันทร์ และผืนดิน  (The Official iKON Thread , 
ออนไลน์ : 2017) 

 

 

 

 

 

  ภาพที่ 4 : แท่งไฟไอคอน         
ที่มา : www.ygselect.com 

แท่งไฟของไอคอนก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แสดงออกถึงความเป็นไอคอนและแฟนคลับของ
วง โดยแท่งไฟจะมีลักษณะเหมือนไม้เบสบอล หรือที่เรียกว่า Konbat และแท่งไฟจะออกสี
ส้ม แดง เหลือง ในส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของแท่งไฟคือจะโลโก้ประจำวงสีดำของวงอยู่บนตัว
แท่งไฟ (13 แท่งไฟสุดเจ๋งของไอดอลเกาหลี ที่มีเอกลักษณ์ไม่แพ้ใคร , ออนไลน์ : 2016) 
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ภาพที่ 5 : แท่งไฟไอคอนเวอร์ญี่ปุ่น + หัวหมี    
     ที่มา : @k_jpn_goods 

นอกจากนี้แท่งไฟไอคอนในเกาหลีและญี่ปุ่นยังมีความแตกต่างในแบบของตัวเอง แต่
ยังคงโลโก้ของไอคอนไว้ และสิ่งที่พิเศษของแท่งไฟเวอร์ญี่ปุ่น คือ สามารถเพิ่มหัวหมีที่มีชื่อ
ของสมาชิกในวงใส่เพิ่มเข้าไปบนแท่งไฟเพ่ือบอกเมนของตัวเองได้ 

4.2 ชื่อแฟนคลับวงวินเนอร์และวงไอคอน 

ชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการของวินเนอร์ คือ INNERCIRCLE (เขียนติดกัน) หรือที่
เรียกกันว่า อินเคิล ซึ่งเกิดจากการนำคำหน้าของ อินเนอร์ รวมกับคำหลังของคำว่า เซอร์เคิล 
ซึ่งความหมายโดยทั่วไปหากเขียนแยกกันจะหมายถึง “คนวงใน” แต่ของวินเนอร์จะเขียน
ติดกัน โดยมีความหมายว่า “ศูนย์กลางหรือหัวใจของวินเนอร์” YG STAND THAILAND , 
ออนไลน์ : 2014) และในภาษาเกาหลี คำว่า INNER CIRCLE อ่านว่า “นอบูวอ” ซึ่งพ้องกับ
คำว่า Number One หรือที่แปลว่าผู้ชนะ นอกจากนี้แล้ว ซึงฮุนสมาชิกวินเนอร์ได้มีการตั้ง
ชื่อให้กับแฟนคลับของเขาอีกว่า “พัค อินซอ (Park Inseo)”  สาเหตุมาจากสมาชิกในวงยังไม่
มีใครนามสกุลนี้ จึงได้ตั้งให้แฟนคลับมีนามสุกลว่า พัค เนื่องจากนามสกุลของสมาชิกในวง 
คือ คิม คัง ซง ลี/อี (SONG MIN HO THAILAND , ออนไลน์ : 2015) 

ในขณะที่ชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการของไอคอน คือ iKONIC หมายถึง กลุ่มคนที่
เป็นส่วนเติมเต็มที่ทำให้ไอคอนโดดเด่นและเป็นที่รู้จักของสาธารณะชน ซึ่งมีที่มาจาก คำว่า 
Iconic ที่หมายถึง กลุ่มคนที่โดดเด่นจนเป็นสัญลักษณ์ในด้านใดด้านหนึ่งให้กับผู้คนในสังคม 
(The Official iKON Thread , ออนไลน์ : 2017) 
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4.2 ภาษาที่ใช้ในกุล่มแฟนคลับ 

การแสดงออกทางภาษาของแฟนคลับ ถือว่าเป็นการแสดงออกทางอัตลักษณ์ของ
แฟนคลับอย่างหนึ่ง ที่สามารถรับรู้ร่วมกันภายในกลุ่มแฟนคลับด้วยกันเอง กล่าวคือ แฟน
คลับมักจะรับรู้คำศัพท์เฉพาะที่ใช้กันในกลุ่มแฟนคลับ เช่น การเรียกชื่อศิลปินหรือฉายาของ
ศิลปิน เป็นต้น 

ในส่วนของการเรียกชื่อศิลปินวงวินเนอร์นั้น คุณก้อย (นามสมมติ) อายุ 29 ปี อาชีพ
สถาปนิก กล่าวว่า “ฉายาต่างๆ ส่วนใหญ่ เราจะเรียกมาจากบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์ ลักษณะ
ทางกายภาพของศิลปิน เลยทำให้แฟนคลับส่วนใหญ่รับรู้ได้ตรงกัน เช่น ตาโต ตาตี่ สูง ตัว
เล็ก เป็นต้น พอเห็นแบบนั้นแล้วนึกถึงสิ่งที่ใกล้เคียงจึงนำมาใช้เรียกศิลปิน เช่นเป็นสัตว์ 
อย่างวินเนอร์มันชัดเจนมาก อย่างพี่จินอูตาโต แฟนคลับก็จะเรียกกันว่ากระต่ายเพราะตาโต 
พี่ฮุนก็ให้เป็นสิงโตเพราะลักษณะท่าทางและนิสัยที่ไม่ยอมใคร ส่วนมิโนก็เป็นหมี เพราะ
เมื่อก่อนหุ่นคล้ายหมีและซึงยุนน้องเล็กคนสุดท้ายก็เป็นลูกหมา ลูกเจี๊ยบ เพราะมีบุคลิกที่น่า
เอ็นดูและน่ารักมากๆ ด้วยความที่ลักษณะกายภาพมันชัด แฟนคลับจึงเข้าใจได้ตรงกันและ
ตัวศิลปินเองก็ยอมรับและใช้มันร่วมกันด้วย ส่วนฉายาอื่นๆ ก็มักจะมาจากกิจกรรมที่ทำใน
ขณะนั้น งานอดิเรกที่ชอบทำ นิสัยส่วนตัวอะไรแบบนั้น ส่วนตัวคิดว่าเพราะมันเห็นซ้ำๆ  ว่า
ศิลปินมีนิสัย หรือชอบทำแบบนี้บ่อยๆ เป็นประจำเลยเอามาเรียกหรือแซวเล่น เช่น เจ้าหญิง
แห่งการหมุนตัว ก็ใช้เรียกคังซึงยูนตอนที่เต้นท่าหมุนตัวบ่อยๆ เป็นต้น” (สัมภาษณ์คุณก้อย, 
27 มกราคม พ.ศ. 2563) 

 ไม่ต่างจากกับคุณนา (นามสมมติ)  อายุ 23 ปัจจุบันเป็นนักศึกษานั้นก็มีการเรียกชื่อ
ศิลปินจากบุคลิกและลักษณะท่าทางเช่นเดียวกัน โดยกล่าวว่า “เราจะเรียกชื่อพี่จินอูว่า พี่จ๋า 
พี่แป๋ว เพราะว่าตาโตแป๋ว ส่วนพี่ซึงฮุนก็จะเป็น หลัวของด้อม เมะตะมงก็มาจากชื่อไอจีที่เขา
ตั้ง หนุ่มปูซาน ก็มาจากการที่พี่เขาเป็นคนปูซาน ส่วนชื่อพี่ฮุน เป็นช่ือที่แฟนคลับไทยจะเรียก
แทนชื่อเล่นเขาเลย ไม่ว่าใครจะแก่กว่าศิลปินก็จะเรียกว่าพี่ฮุนหมดค่ะ และด้วยลักษณะที่
ชอบจัดการคล้ายกับประธานบริษัท แฟนคลับเลยมักจะเรียกว่า ประธานอี ซึ่งอีก็มาจาก
นามสกุลของศิลปินนั่นเอง ส่วนมิโน แฟนคลับก็จะเรียกหมี คุณซง Huge boy ซงแปซิฟิก 
และมาสเตอร์นิม  ส่วนคนสุดท้ายซึงยูน ที่มีท่าทางน่ารัก ก็จะถูกเรียกว่า ลูกหมา เจี๊ยบ แต่
บางครั้งเวลาที่ทำท่าทางเท่หรือหล่อมากๆ ก็จะเรียก อาคัง หนุ่มปูซาน” (สัมภาษณ์คุณนา, 
27 มกราคม พ.ศ. 2563) 
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ทางด้านของแฟนคลับวงไอคอนเองก็มีการเรียกชื่อศิลปินด้วยลักษณะท่าทางและ
นิสัยด้วยเช่นกัน โดยคุณช่า (นามสมมติ) อายุ 23 ปี อาชีพฟรีแลนซ์  กล่าวว่า “เท่าที่เรารู้คือ
เยอะมาก อย่างบ๊อบบี้ ก็จะเรียกกันว่า คิมจีวอน บ๊อบบี้ พี่บ๊อบ หมวย บาบิ กระต่าย ผัวด้อม 
แชมป์ เซิร์ฟบอย เวอร์จิเนียร์ แต่ส่วนตัวเราชอบแอบเรียกไนกี้บอยและนายสนีกเกอร์เฮด
เพราะเขาชอบสะสมรองเท้า ส่วนชานอูซึ่งเป็นน้องเล็กของวงก็จะถูกเรียกว่า มักเน่ ชนู ลูก
หมี มักเน่ปิศาจก็มาจากการที่เขาสามารถคุมพี่ใหญ่ในวงได้ หรือการที่เขาชอบเล่นเกมส์
รวมถึงการทำช่องยูทูปของตนเอง ก็จะเรียกกันว่า เด็กติดเกม ยูทูปเบอร์ ส่วนดงฮยอก 
บางครั้งก็จะเรียก ดงดง ซึ่งมาจากชื่อตอนเด็กของเขา และด้วยความที่ตาตี่น่ารัก แฟนคลับก็
จะเรียกว่า หมวยเล็ก ดงดงงี่ และก็ชื่ออื่นๆ อีก คือ เซิร์ฟบอย ดงจัง ดีเค เป็นต้น ส่วนฮันบิน 
จะเรียกว่าบีไอกันเป็นส่วนใหญ่ เพราะเป็นชื่อสเตจเนมที่ใช้เรียกในวงการ และด้วยบุคลิกที่
น่ารักเหมือนก็จะเรียกกันว่า ต๊ะต๋า ต๋า ลูกเจี๊ยบ แต่ด้วยความที่ฮันบินเป็นหัวหน้าวงด้วย 
เวลาที่เขาเข้าโหมดโหด ก็จะถูกเรียกว่า พี่เสือ ลีดเดอร์ ส่วนยุนฮยองที่มีท่าทางและบุคลิกใจ
ดี แฟนคลับก็จะเรียกว่า เจ้าชาย ซงปริ๊นซ์ ชายซง และด้วยความที่เขาชอบทำอาหาร ก็จะ
เรียก ซงเชฟ เชฟ ซงเชลลินไกด์ เป็นต้น ส่วนจินฮวานพี่ใหญ่ของวง ด้วยความที่ตัวเล็กที่สุด
ในวงแฟนคลับจะเรียกกันว่า นางฟ้า 13 cm. แต่ด้วยความที่เขาเซ็กซี่ เลยทำให้แฟนคลับต่าง
เรียกเขาว่า พี่เจย์ ผัวพี่เจย์ ขณะเดียวกันด้วยความตัวเล็กและน่ารักก็จะถูกเรียกว่า  แมว จิน
น่ี เป็นต้น สุดท้ายจุนฮเว ก็จะเรียกด้วยชื่อเล่นกันเป็นส่วนใหญ่ว่า จุนเน่ จูเน่ หรือเจ้าหมา” 
(สัมภาษณ์คุณช่า, 27 มกราคม พ.ศ. 2563) ไม่ต่างจากคุณนา (นามสมมติ) อายุ 23 ปัจจุบัน
เป็นนักศึกษาก็เรียกแฟนคลับจากลักษณะบุคลิกท่าทางเช่นกัน กล่าวว่า “ส่วนใหญ่เราจะ
ชอบเรียกชื่อ ฮันบินกับจีวอน อย่างฮันบินเราจะชอบเรียกว่า ยัย เพราะเอ็นดูเขาเหมือนเป็น
น้องเล็กๆ ส่วนจีวอนจะชอบเรียก บาบิกับพี่คนนั้น ซึ่งบาบิมาจากชื่อในวงการของจีวอนคือ
บ๊อบบี้ ส่วนฉายาพี่คนนั้นจะชอบเรียกเวลาเเซวตอนทำตัวเท่ๆ ประมาณว่าคนนั้นคือใคร 
เพราะปกติบ๊อบบี้จะเป็นคนขี้เขิน นอกจากนั้นก็มีเรียกคนอื่นๆ ในวงอีก เช่น จินฮวาน ด้วย
ความเป็นพี่สุดเลยเรียกว่าพี่จิน พี่ตัวเล็ก 13 cm. ส่วนจุนฮเวก็เรียกว่า จุนเน่ เน่ และเจ้าหมา 
ส่วนยุนฮยองจะเรียกกันว่า ปริ้นซ์ ปริ้นซ์ซง จากบุคลิกที่เหมือนเจ้าชาย ส่วนดงฮยอก เราจะ
เรียกกันว่า น้องดง ดงดง นางฟ้า ดงย้อกกี ้และชานอ ูแฟนคลับก็จะเรียกกันว่า ชนู ชานม่อน 
” (สัมภาษณ์คุณมิว, 27 มกราคม พ.ศ. 2563) 

นอกจากนี ้ก็ยังมีคำศัพท์ที่ใช้เฉพาะกันในกลุ่มแฟนคลับ โดยจะยกตัวอย่างดังนี ้  

เมน - คำที่แฟนคลับใช้เรียกสมาชิกที่ตัวเองชอบที่สุดในวง เป็นคนที่เราจะลำเอียง
สนับสนุนเป็นพิเศษ ถ้ามีใครถามว่าเธอเมนใครในวงนั้นคือ เขาถามว่าคุณชื่นชอบใครที่สุดใน
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วงนัน่เอง         
 เหนือเมน - สมาชิกในวงที ่ค ุณแอบเผลอชอบเขาไปมากกว่าเมนในบางครั้ง 
เหมือนกับวลี “มาเหนือเมฆ” แต่ไม่ได้สนับสนุนเท่าเมน เช่น ถ้าหากว่าเหนือ เมนและเมนมี
ผลงานพร้อมกันคนแรกที่คุณจะสนับสนุนคือเมนของคุณก่อน    
 มักเน่ – เป็นคำศัพท์ภาษาเกาหลีที่แปลว่าน้องคนสุดท้อง ในความหมายของแฟน
คลับคือสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดในวง  

วิชวล – เป็นบุคคลที่มีรูปร่างหน้าตาโดดเด่นที่สุดในวงหรือคนที่มีลักษณะเป็นไทป์
เกาหลี เป็นตำแหน่งหน้าตาให้กับวง      
 ด้อม – ย่อมาจากคำว่า “Fandom” ใช้เรียกกลุ่มแฟนคลับของแต่ละวง ซึ่งแต่ละวง
จะมีชื่อเรียกแฟนด้อมที่ไม่เหมือนกัน ยกตัวเองเช่น อินซอ เป็นชื่อด้อมของวงวินเนอร์ ไอคอ
นิค เป็นชื่อด้อมของไอคอน เป็นต้น       
 บง (แท่งไฟ) - ใช้เรียกแท่งไฟของศิลปิน ซึ่งบงของแต่วงจะมีความแตกต่างกันทั้ง
รูปลักษณ์ ขนาด สีประจำของวง        
 โดนตก - เป็นคำกริยาที่แฟนคลับโดนสมาชิกในวงทำให้ชื่นชอบ ซึ่งจริงๆ แล้วคำนี้
มาจากแฟนคลับฝั่งญี่ปุ่นที่เปรียบเทียบคำว่าโดนตก มาจากคำว่า ทสึราเรตะ แปลว่า ตกปลา
หรืออีกความหมายหนึ่งแปลว่า ล่อ หากยังไม่เห็นภาพให้นึกภาพไอดอล เหวี่ยงเบ็ดตกปลา
เอาไว้ ดังนั้น โดนตกจึงแปลได้ว่า โดนไอดอลตกหัวใจไปนั้นเอง    
 ซาแซง - กลุ่มแฟนคลับที่ชื ่นชอบศิลปินไอดอลมากเกินไป ทำตัวใกล้ชิด  อยากรู้
เรื่องราวของไอดอลเกินขอบเขตความพอดี บางคนมีลักษณะเข้าข่าย stalking คอยตามไป
ทุกแห่ง รุกล้ำความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต สร้างความลำบากใจให้กับศิลปิน 
 มักเกิ้ล - คำนี้มาจากภาพยนตร์เรื่องแฮรี่พอตเตอร์ที่หมายถึงคนธรรมดาทั่วไปไม่ได้มี
เวทมนตร์ ซึ่งแฟนคลับก็ได้นำคำนี้มาใช้เรียกคนที่ไม่ได้ติดตามศิลปินไอดอลเช่นกัน 
 ชิป - ความหมายตรงตัวแปลว่าเรือ แต่สำหรับแฟนคลับ จะให้ความหมายคล้ายๆ 
คำว่า จิ้น เป็นการจับเอาศิลปินในวงหรือศิลปินที่ชอบมามโนว่าเป็นคู่รักกันเรียกว่าคู่ชิป และ
เหล่าแฟนคลับจะเรียกตัวเองว่า “ชิปเปอร์”      
 เรือแล่น - เชื่อมโยงมาจากคำว่าคู่ชิป คำว่าเรือแล่นเป็นสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่
คู ่ชิปมีโมเม้นด้วยกันเช่น จับมือ มองตา หรือกระซิบเป็นต้น ซึ ่งเหล่าแฟนคลับจะเรียก
เหตุการณ์เหล่านี้ว่าเรือแล่นและจะเรียกศิลปินที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวว่า “กัปตัน”
 เรือผี - เป็นคำที่เอาไว้ใช้เรียกเหตุการณ์ของคู่ชิปเช่นกัน แต่เป็นคู่ชิปที่ไม่ได้เป็นที่
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นิยม ศิลปินไม่ได้เกี่ยวข้องกันไม่น่าจะนำมาจิ้นได้หรือคู่แปลกๆ แต่ก็ยังมีคนจับมาจิ้นกัน เลย
ถูกเรียกว่า เรือผ ี

การแสดงอัตลักษณ์ของแฟนคลับทางด้านของภาษาหรือคำศัพท์ จะเห็นได้ว่าแฟน
คลับมีการรับรู้ภาษาที่มีความเฉพาะกลุ่ม แสดงถึงการรับรู้ที่มีความรู้เฉพาะมากกว่าคนทั่วไป 
สะท้อนให้เห็นถึงความชอบ พฤติกรรมการติดตตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากภาษาแล้ว การ
แสดงออกทางด้านอัตลักษณ์ของแฟนคลับนั้นมีความซับซ้อน ที่แตกต่างกันออกไปตามแตล่ะ
พื้นที่ คือ พื้นที่อินเทอร์เน็ตและพื้นที่ทางกายภาพ 

4.3 การแสดงตัวตนของแฟนคลับผ่านทางทวิตเตอร ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
    ภาพที่ 6 : การต้ังไบโอเป็นช่ือศิลปิน   
     ที่มา  : @cyrnaana 
 

เป็นการแสดงออกถึงความเป็นแฟนคลับศิลปินเกาหลีผ่านทางสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้
แสดงบนพื้นที่ทางสื่อออนไลน์อย่างทวิตเตอร์ เพื่อเป็นการแสดงให้คนรับรู้ว่าตนเป็นแฟน
คลับของศิลปินกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งแฟนคลับจะใช้วิธีการเหล่านี้ในการแสดงออก เช่น การตั้ง
ชื่อแอคเคาท์ในทวิตเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับวงหรือชื่อศิลปินเกาหลี หรือแม้แต่การพิมพ์บอกถึง
ตัวตนว่าเป็นแฟนคลับศิลปินวงใดบนพื้นที่หน้าไบโอ จะเห็นได้จากการที่คุณนา มกีารตั้งไบโอ
เกี่ยวกับศิลปินที่ตนเองติดตาม คือ ฮันบิน บ๊อบบี้ วงไอคอน ซึงยูน วงวินเนอร์ ในรูปภาพที่ 6 
นอกจากนี้รูปโปรไฟล์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่แฟนคลับใช้ในการแสดงออกถึงกา รเป็น
แฟนคลับ โดยการที่แฟนคลับใช้รูปศิลปินเป็นรูปตัวแทนหรือรูปโปรไฟล์ (profile) จาก
การสังเกณฑ์การผ่านทางทวิตเตอร์ พบว่า คุณก้อยแฟนคลับวงวินเนอร์มีการตั้งโปรไฟล์เป็น
รูปแฟนอาร์ตของมิโน และมีการตั้งรูปปกเป็นรูปวินเนอร์เช่นเดียวกัน (รูปภาพที่ 7) และคุณ
ช่าแฟนคลับวงไอคอน มีการตั้งรูปเมน คือ บ๊อบบี้เป็นทั้งรูปโปรไฟล์และรูปปก (รูปภาพที 8) 
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ต่างก็ใช้รูปโปรไฟล์ของศิลปินนำมาใช้ต้ังเป็นรูปโปรไฟล์เพื่อแสดงออกว่าตนนั้นเป็นแฟนคลับ
ศิลปินวงใด 

 

   

  

 

 

 

         ภาพที่ 7 : การต้ังรูปโปรไฟล์ของแฟนคลับวงวินเนอร์   
        ที่มา : @gagoijail 

 

 

 

 

 

   

   ภาพที่ 8 : การต้ังรูปโปรไฟล์ของแฟนคลับวงไอคอน   
       ที่มา : @bobbyphobia_ 

4.4 การแสดงออกทางพ้ืนที่กายภาพ      

การแสดงออกทางพื้นที่กายภาพ เป็นการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ซึ่ง
การเข้ามารวมกลุ่มของแฟนคลับเกิดจากการที่มีความชื่นชอบศิลปินเหมือนกัน แต่เมื่อเข้ามา
เป็นแฟนคลับศิลปินเกาหลีแล้ว แต่ละกลุ่มหรือด้อมก็จะมีความแตกต่างกันไป  ซึ ่งจะมี
ลักษณะเฉพาะกลุ่มผ่านการแสดงออกบนพื้นที่กายภาพ เช่น งานอีเว้น คอนเสิร์ต เนื่องจาก
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เป็นสถานที่ที่แฟนคลับมารวมตัวเพื่อทำกิจกรรมเพื่อแสดงให้เห็นถึงการกระทำของกลุ่มแฟน
คลับ และยังถือได้ว่าเป็นการสร้างพื้นที่ให้กลับกลุ่มของตนเอง อาทิเช่น การแต่งกาย การถือ
อุปกรณ์เชียร์ โดยคุณก้อย (นามสมมติ) อายุ 29 ปี อาชีพสถาปนิก กล่าวว่า “ตอนเราไป
คอนเสิร์ต เราก็จะใส่เสื้อสีตามวง มีแท่งไฟ แต่ไม่ค่อยตกแต่งอะไรมากนะ ล่าสุดก็ ใส่ชุดดอก
ทานตะวัน ตามมิโน (วินเนอร์) ” (สัมภาษณ์คุณก้อย, 27 มกราคม พ.ศ. 2563) เช่นเดียวกับ
คุณมิว (นามสมมติ) อายุ 23 ปี อาชีพ 3D Artist แฟนคลับวงไอคอนกล่าวว่า “ส่วนใหญ่เรา
จะชอบแต่งตัวตามธีมเวลาไปคอน เช่น ใส่สีเสื ้อสีแดง เพราะเป็นสีประจำวงไอคอน ” 
(สัมภาษณ์คุณมิว, 27 มกราคม พ.ศ. 2563)  

รวมถึงการแสดงของแฟนคลับผ่านการทำโปรเจค ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดทำขึ้นให้
ศิลปิน เช่น การมาจัดคอนเสิร์ต จะมีการทำโปรเจคแปลอักษร ทำป้าย การเปลี่ยนสีของไฟ 
การร้องอังกอร์เรียกศิลปิน เป็นต้น หรือแม้แต่การจัดโปรเจวันเกิดให้ศิลปิน  คุณก้อย (นาม
สมมติ) อายุ 29 ปี อาชีพสถาปนิก กล่าวว่า “ตอนงานโปรเจควันเกิดสองครั้งที่วินเนอร์มา
ไทย เราก็ได้รวมทำมาตลอดตั้งแต่วาดภาพประกอบหรือแม้แต่วาดของที่ระลึกให้กับคนที่ร่วม
โดเนท (วินเนอร์) ” (สัมภาษณ์คุณก้อย, 27 มกราคม พ.ศ. 2563) 

งานอีเว้นท์ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่แฟนคลับสามารถแสดงออกผ่านการทำกิจกรรมของ
แฟนคลับได้เช่นกัน ซึ่งจะขอยกตัวอย่างงาน SAMSUNG X IKON ซึ่งเป็นงานเปิดตัวสมาร์ท
โฟน บริเวณพื้นที่หน้าลานเซนทรัลเวิลด์ ที่สร้างปรากฏการณ์การรวมตัวของไอคอนิค แฟน
คลับวงไอคอนจนติดเทรนด์ทางทวิตเตอร์ผ่าน #iKONxSAMSUNGinbkk 

 

 

 

 

 

 

    ภาพที่ 9 : การรวมตัวของไอคอนิคที่งาน SAMSUNG X IKON  ที่มา : @tempkuma 
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คุณช่า (นามสมมติ) อายุ 23 ปี อาชีพฟรีแลนซ์  กล่าวว่า “ตอนงานอีเว้นท์ของ
ไอคอนที่เซนทรัลเวิร์ล เราก็ไปมา เรารู้สึกว่าไอคอนเป็นวงที่ขึ้นๆลงๆ ถ้าไม่ไปเจอตอนนี้ก็ไม่รู้
จะได้เจออีกทีตอนไหน มีโอกาสก็ไป ถึงไม่เห็นใกล้ๆ ไปเก็บบรรยากาศก็ยังดี มันเป็นการผ่อน
คลายอย่างหนึ่งสำหรับเรานะ และพอเห็นทุกคนเอาแท่งไฟมาที่งานก้คือดีใจแล้ว แต่พองาน
เริ่มเท่านั้นแหละและทุกคนเปิดแท่งไฟเท่านั้นแหละ เรารู้สึกเหมือนได้แสดงพลังของไอคอนิค
ให้เขาเห็น วันน้ันมันสนุกมากๆ” (สัมภาษณ์คุณช่า, 27 มกราคม พ.ศ. 2563) 

 จากทั้งหมดที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของแฟนคลับวงวินเนอร์และไอ
ค่อน ทั้งในด้านของสัญลักษณ์วง แท่งไฟ ชื่อแฟนคลับ ภาษา โปรโจคท์ เป็นต้น  จะต้องเกิดจากการ
รับรู้ร่วมกันของกลุ่มแฟนคลับ มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าใจในวัฒนธรรมของแฟนด้อมนั้นได้อย่างลึกซึ้ง 
ซึ่งนอกจากการรับรู้ร่วมกันของแฟนคลับแล้ว แฟนคลับก็มักจะมีพฤติกรรมในการบริโภคสินค้าที่
เกี่ยวข้องกับศิลปินเกาหลีอีกด้วย 

5.พฤติกรรมการบริโภคสินค้าของแฟนคลับ 

พฤติกรรมแฟน นอกจากการติดตามศิลปินอย่างสม่ำเสมอแล้ว สิ่งที่สำคัญสำหรับแฟนคลับ
คือการสนับสนุนศิลปิน ซึ่งสามารถทำได้หลากหลายขึ้นอยู่กับความต้องการและความสนใจของบุคคล
นั ้นๆ โดยในหัวข้อนี ้จะทำให้เห็นถึงพฤติกรรมแฟนคลับที ่มีลักษณะไปในทิศทางเดียวกัน คือ 
พฤติกรรมของแฟนในการสนับสนุนศิลปินที่ตนเองชื่นชอบ ซึ่งจะเห็นได้ชัดจากการบริโภคสินค้าที่
เกี่ยวข้องกับศิลปิน อาทิ เช่น การบริโภคอัลบั้ม สินค้าที่ผลิตจากค่ายต้นสังกัด สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปิน  ซึ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการบริโภคอยู่โดยตลอดและมักจะเป็นการบริโภคที่มากเกินกว่า
ความต้องการ ปฏิเสธไม่ได้ว่าสินค้าเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นพื้นฐานของการบริโภคของแฟนเกือบทุกคน 
โดยการบริโภคอัลบั้มนัน้จัดว่าเป็นการบริโภคเพื่อความพึงพอใจของตนเองเป็นหลักและความต้องการ
ยืนยันในความเป็นแฟนคลับของตนเอง และถือว่าเป็นการได้สนับสนุนศิลปินที่ตนรักอีกด้วย โดยแบ่ง
ได้ดังนี ้

5.1 สินค้าที่ผลิตจากค่ายต้นสังกัด  

สินค้าที่ผลิตจากค่ายต้นสังกัด มักจะมีการผลิตออกมาอย่างต่อเนื่องและเปิดขาย
ผ่านหน้าเว็บ ร้านในเครือบริษัท รวมถึงจะถูกนำไปวางขายในช่วงที่มีการจัดคอนเสิร์ตด้วย 
ซึ่งสินค้าในแต่ละคอนเสิร์ตก็จะมีรูปแบบที่แกต่างกันออกไป ทำให้เกิดการบริโภคในกลุ่มแฟน
คลับตามมา อาทิเช่น อัลบั้ม แท่งไฟ โฟโต้บุ๊ค อัลบั้มถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญ เพราะนอกจาก
บริโภคเพื่อความพึงพอใจแล้ว การซื้ออัลบั้มในช่วงคัมแบคถือว่าเป็นการช่วยสนับสนุนทำให้
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ยอดอัลบั้มที่ถูกซื้อภายในสัปดาห์แรกนำไปคิดเป็นคะแนนโหวตอีกด้วย ซึ่งคุณครีม (นาม
สมมติ) อายุ 27 ปี อาชีพพนักงานประจำ กล่าวว่า “เราซื้อทุกอัลบั้มของวินเนอร์ตั้งแต่อลับั้ม
เดบิวต์ และก็ต้องมีทุกเวอร์ชั่นที่ออกมาเลย” (สัมภาษณ์คุณครีม, 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562) 
ในขณะที่คุณช่า (นามสมมติ) อายุ 23 ปี อาชีพฟรีแลนซ์ ก็สะสมอัลบั้มของไอคอนเหมือนกัน 
กล่าวว่า “ช่วงแรกเราจะยังไม่ได้เริ่มเก็บอัลบั้ม เพราะเราจะเน้นการไปคอนเสิร์ตมากกว่า แต่
มีช่วงหนึ่งที่อัลบั้มโซโลของบ๊อบบี้ขายหมด ตอนนั้นทำให้เราเร่มรู้สึกว่าเราต้องเก็บอัลบั้มแล้ว
แหละ ซึ่งตอนที่เราไปเที่ยวญี่ปุ่นเราถึงขั้นตั้งใจไปซื้ออัลบั้มที่เรายังไม่มีที่นั่นเลย” (สัมภาษณ์
คุณช่า, 27 มกราคม พ.ศ. 2563) จากผู้ศึกษาได้มีการสัมภาษณ์กลุ่มแฟนคลับ โดยแบ่ง
ออกเป็นแฟนคลับสองกลุ่ม คือ แฟนคลับกลุ่มซึ่งเป็นนักวาดแฟนอาร์ต และกลุ่มแฟนคลับซึ่ง
บริโภคผลงานแฟนอาร์ต โดยผู้ศึกษาได้จัดทำออกมาเป็นตารางแสดงรายการสินค้าของวงวิน
เนอร์และไอคอน พร้อมราคาของสินค้าแต่ละรายการ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการบริโภคของแฟนคลับ
ที่แสดงผ่านยอดรวมรายจ่ายที่แฟนคลับจ่ายไปทั้งหมดผ่านตารางที่ 1 และ 2 

5.2 สินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปินวงวินเนอร์และไอคอน 

เมื่อมีการบริโภคสินค้าจากค่ายต้นสังกัดแล้ว สินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปิน  ซึ่ง 
สินค้าที่ศิลปินเป็นพรีเซนเตอร์ เช่น แบรนด์อดิดาส โอริโอ้ ลักษระของการบริโภคดังกล่าวจะ
อยู่ในรูปแบบของการซื้อเพื่อสะสม สนับสนุนศิลปิน เพราะหากยอดการขายสินค้าที่ศิลปิน
เป็นพรีเซนเตอร์มากเท่าไหร่ ก็จะมีผลทำแบรนด์สินค้านั้นๆ อยากที่จะทำงานร่วมกับศิลปิน
ไปอีกนาน  

ลำดับไปต่อจะเป็นการนำเสนอตารางที่ 1 และ 2 เพื่อเป็นการแสดงการบริโภคของ
กลุ่มตัวอย่างแฟนคลับ โดยตารางในช่องแรกจะเป็นชื่อรายการสินค้าต่างๆ อาทิเช่น อัลบั้ม 
โฟโตบุ๊ค แท่งไป เป็นต้น ในช่องถัดไปจะแบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างแฟนคลับแต่ละคนที่มีการซื้อ
สินค้าแต่ละรายการ พร้อมกับบอกราคาที่ซื้อสินค้าในขณะนั้น และช่องล่างสุดจะเป็นผลรวม
ของยอดสุทธิของรายจ่ายทั้งหมด ซึ่งจากการสัมภาษณ์การบริโภคของแฟนคลับเมื่อถูกคิด
รวมยอดค่าใช้จ่ายออกมาแล้ว ถือได้ว่าค่อนข้างมาก ตั้งแต่น้อยสุดที่ 10390 บาท และมาก
สุดถึง 50570 บาท ถึงแม้ระยะเวลาการติดตามจะแตกต่างกัน แต่จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของ
แฟนคลับ นอกจากการติดตามศิลปินอย่างสม่ำเสมอแล้ว สิ่งที่สำคัญสำหรับแฟนคลับคือการ
ได้สนับสนุนศิลปิน ซึ่งสามารถทำได้หลากหลายขึ้นอยู่กับความต้องการและความสนใจของ
บุคคลดังกล่าว 
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ตารางที่ 1 แสดงการบริโภคสินค้าของแฟนคลับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าแฟนอาร์ต 

K.ครีม K.นา K.มิว K.ช่า K.กวาง K.เปียกปูน K.ก้อย

WINNRT - EXIT : E 450 450

WINNER DEBUT ALBUM [2014 S/S] - LIMITED EDITION -  (2 ver.) 1200

2016 WINNER EXIT TOUR IN SEOUL LIVE CD 650

WINNER SINGLE ALBUM [FATE NUMBER FOR] (2 ver.) 900 800

MOBB DEBUT MINI ALBUM [THE MOBB] (2ver.) 1000 585 1300

WINNER SINGLE ALBUM [OUR TWENTY FOR] (2 ver.) 1200

WINNER SECOND ALBUM [EVERYD4Y] (2 ver.) 800 890 800

WINNER NEW SINGLE [MILLIONS] (2 ver.) 600 650 800

WINNER 2rd MINI ALBUM [WE] (4 ver.) 800 1000 695

MINO FIRST SOLO ALBUM : XX  (2 ver.) 1200 1300

JINU 1ST SINGLE [JINU's HEYDAY] (2 ver.) 800 800

WINNER 3rd MINI ALBUM [CROSS] (2 ver.) 400 268 500 600

2018 WINNER’S SUMMER STORY [in Philippines] 1500

WINNER'S 2019 WELCOMING COLLECTION 1540

PHOTOBOOK SUNLIGHT CHINA VER 1200 1400

iKON JAPAN DOME TOUR 2017 1630

iKON: KONY'S SUMMERTIME [LIMITED EDITION] 1450

IKON DEBUT FULL ALBUM [WELCOME BACK] (2 ver.) 540 790 540

BOBBY FIRST SOLO ALBUM [LOVE AND FALL] (2 VER.) 550 1250 890 600

IKON 2nd ALBUM : RETURN (2 VER.) 1480 0 770 600

IKON MINI ALBUM [NEW KIDS : CONTINUE] (2 ver.) 400 450

IKON EP ALBUM [NEW KIDS : THE FANAL] (2 ver.) 1240 500

IKON NEW KID REPACKAGE : [THE NEW KIDS]  (2 ver.) 980 1800 900

iKON 2019 OFFICIAL CALENDAR 850

iKON [Youth] Volume 1 600

BLACKPINK 1st MINI ALBUM [SQUARE UP] (2 ver.) 1180

BLACKPINK 2nd MINI ALBUM [KILL THIS LOVE] (2 ver.) 1200

BIGBANG MADE SERIES [M] 590

BIGBANG MADE SERIES [A] 590

BIGBANG MADE SERIES [D] 590

BIGBANG MADE SERIES [E] 590

G-DRAGON 2ND ALBUM [COUP D'E TAT] (2 ver.) 1200

BIGBANG 2015 WORLD TOUR [MADE] IN BANGKOK 3800

2015 TAEYANG WORLD TOUR [RISE] IN BANGKOK 6500

iKONCERT 2016 'SHOWTIME' TOUR in BANGKOK 5800 5800

iKON 2018 CONTINUE TOUR IN BANGKOK 5800 5500

WINNER 2018 EVERYWHERE TOUR IN BKK 5800 5500 4500

2019 WORLD TOUR BLACKPINK IN YOUR AREA BANGKOK : ENCORE 5500

WINNER CROSS TOUR IN BKK 11-12/01/20 11600 4500 5800 10300

2020 APPLEWOOD FESTA IN BANGKOK : KEEP GOING 2800 3800 2800

MAGAZINE 80

iKON BADGE SET 500

KONBAT KEYCHAIN 650

WINNER CROSS PRESSED FLOWER GRIP HOLDER 2ver. 1100

[NEWKIDS] iKON T-SHIRTS 950 900

WINNER 1200

BIGBANG 800

IKON (2 ver.) 800 1600

BLACKPINK 900 950

Vlive+ 129

Spotify 129

Donate 2000 1500

Itune 200

36400 17618 14015 27060 21590 10390 35243

แฟนคลับผู้ผลิตงานแฟนอาร์ต

TOTAL

รายการ
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ตารางที่ 2 แสดงการบริโภคสินค้าของแฟนคลับกลุ่มผู้บริโภคสินค้าแฟนอาร์ต 

K.เบญ K.ดิว K.แอมม่ี K.แยม K.แจง K.แอน

WINNRT - EXIT : E 450

WINNER SINGLE ALBUM [FATE NUMBER FOR] (2 ver.) 1000 1200

MOBB DEBUT MINI ALBUM [THE MOBB] (2ver.) 1180 1300 1180

WINNER 2rd MINI ALBUM [WE] (4 ver.) 900 600 800 1000

MINO FIRST SOLO ALBUM : XX  (2 ver.) 1500 1300 1380

JINU 1ST SINGLE [JINU's HEYDAY] (2 ver.) 1300 800 400

WINNER 3rd MINI ALBUM [CROSS] (2 ver.) 620 500 550 1300

PHOTOBOOK SUNLIGHT CHINA VER 2960

iKON: KONY'S SUMMERTIME [LIMITED EDITION] 2900 2600

MIX & MATCH DVD [GET READY? SHOWTIME!] 1700

iKON : KONY’S WINTERTIME 2000 2200

KON DEBUT HALF ALBUM [WELCOME BACK] 650 650

IKON DEBUT FULL ALBUM [WELCOME BACK] (2 ver.) 1600 1200 1870

iKON SINGLE ALBUM [NEW KIDS: BEGIN] 750 750

BOBBY FIRST SOLO ALBUM [LOVE AND FALL] (2 VER.) 600 690 2000

IKON 2nd ALBUM : RETURN (2 VER.) 2350 800 2350

IKON MINI ALBUM [NEW KIDS : CONTINUE] (2 ver.) 950 800 900

IKON EP ALBUM [NEW KIDS : THE FANAL] (2 ver.) 1200 1200 1200

IKON NEW KID REPACKAGE : [THE NEW KIDS]  (2 ver.) 2100 1900 2850

iKON [Youth] Volume 1 650

PRIVATE STAGE RE-KONNECT 1180

BIGBANG 2015 WORLD TOUR [MADE] IN BANGKOK 4500

2015 TAEYANG WORLD TOUR [RISE] IN BANGKOK 5000

G Dragon 2017 WORLD TOUR ACT III, M.O.T.T.E. iN BANGKOK 4500

iKON 2018 CONTINUE TOUR IN BANGKOK 12100 6500 12100

WINNER 2018 EVERYWHERE TOUR IN BKK 5800 6500 5800

2019 WORLD TOUR BLACKPINK IN YOUR AREA BANGKOK : ENCORE 

WINNER CROSS TOUR IN BKK 11-12/01/20 11800 8600 8800 11000

2020 APPLEWOOD FESTA IN BANGKOK : KEEP GOING 4800 2800 4800

WINNER KEYCHAIN 1170

WINNER WWIC 2019 HOLOGRAM PHONECASE 670

WINNER WWIC 2019 MIRROR GRIP HOLDER 420

WINNER WWIC 2019 T-SHIRTS 950

WINNER WWIC 2019 MAGNET SET 290

WINNER WWIC 2019 KEYRING 560

WINNER CROSS PRESSED FLOWER GRIP HOLDER 2ver. 1380

WINNER 1550 780 2840 2530

IKON (2 ver.) 2550 750 1750

BLACKPINK 850

Vlive+ 129

24470 39260 50570 23120 24759 37200

แฟนคลับกลุ่มผู้บริโภค

TOTAL

รายการ
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5.3 คอนเสิร์ต 

กิจกรรมนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญหลังจากที่ศิลปินคัมแบค ก็จะมีการจัดคอนเสิร์ตทัวร์
ตามประเทศต่างๆ โดยพื้นที่คอนเสิร์ตนั้นถือได้ว่าเป็นพื้นที่ในการรวมตัวของแฟนคลับเพื่อ
แสดงพลังสนับสนุนศิลปินของแฟนคลับ ทางด้านคุณช่า (นามสมมติ) อายุ 23 ปี อาชีพฟรี
แลนซ์ กล่าวว่า “เราเริ่มไปคอนเสิร์ตตั้งแต่ตอนเราอยู่ ม .4 ซึ่งเราพยายามที่จะไปบัตรแพง
ที่สุด เพราะทำให้เราได้ใกล้ชิดศิลปินด้วย แต่ก็มีบางครั้งที่เราเก็บเงินไม่ทันเราก็จะเลือกบัตร
ราคาตามที่เหมาะสมในตอนนั้น” (สัมภาษณ์คุณช่า, 27 มกราคม พ.ศ. 2563    

5.4 พฤติกรรมการเก็บเงินเพื่อบริโภคของแฟนคลับ 

เมื่อแฟนคลับมีการบริโภคสินค้าที่ผลิตจากค่ายต้นสังกัดศิลปิน อย่างการบริโภค14

สินค้า official เช่น อัลบั้ม แท่งไฟ โฟโต้บุ๊ค สินค้าหน้าคอนเสิร์ต รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปินเกาหลี (จุติมาศ เกลี้ยงเกลา , 2556 : 323) และการบริโภคสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย 
ซึ่งแฟนคลับส่วนใหญ่จะซื้อสินค้าเหล่านี้เพื่อเก็บสะสมเป็นหลัก ไม่ได้ซื้อมาเพื่อใช้ประโยชน์ 
และมีการรวมกลุ่มและติดตามข้อมูลของศิลปินดารานักร้องเกาหลีอย่างสม่ำเสมอ และใน
ปัจจุบันรูปแบบการรวมตัวของแฟนคลับได้มีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้เป็น
สื่อกลาง เช่น อินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถใช้เป็นช่องทางการค้นหาข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับศิลปิน
ที่ตนเองชื่นชอบอีกด้วย การเป็นแฟนคลับนั้นสามารถทำให้พวกเขายอมที่จะเสียเงิน ซื้อของ
ที่ระลึก ซื้อบัตรคอนเสิร์ต-บัตรเข้างานมีทติ้ง หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปิน (พีรภา 
สุวรรณโชติ , 2551 : 5)     

การที่แฟนคลับจะสามารถบริโภคได้นั้นหลายคนอาจมีวิธีการเก็บเงินที่แตกต่างกัน
ออกไป โดยคุณก้อย (นามสมมติ) อายุ 29 ปี อาชีพสถาปนิก กล่าวว่า “วิธีการเก็บเงินเราคือ
จะทำงานเพิ่มค่ะ ขยันทำงานเยอะๆค่ะ เพราะความต้องการเราสูง เงินเดือนก็มีเหลือในระดับ
หนึ่ง และเราเป็นคนไม่ชอปปิ้ง เช่น เสื้อผ้า เครื่องสำอาง เลยพอมีเงินเหลือจะทุ่มให้กับการ
ติดตามศิลปินค่ะ” (สัมภาษณ์คุณก้อย, 27 มกราคม พ.ศ. 2563) เช่นเดียวกับคุณเปียกปูน 
(นามสมมติ) อายุ 27 ปี อาชีพกราฟิกดีไซน์เนอร์ กล่าวว่า “จริงๆ เราไม่มวีิธีเก็บเงินหรอกค่ะ 
แต่ถ้าแพลนว่าจะซื้ออะไรเพิ่มหรือถ้าจะต้องเตรียมเงินไว้สำหรับบัตรคอนเสิร์ต ช่วงนั้นก็จะ
รับงานนอกเพิ่มขึ้น แล้วก็เก็บเงินส่วนนั้นแยกไว้ค่ะ” (สัมภาษณ์คุณเปียกปูน, 27 มกราคม 

 
14 สินค้า official คือ สินค้าที่ค่ายเพลงหรือต้นสังกัดของศิลปินผลิตออกมาจำหน่ายให้แฟนคลับตามซื้อตามเก็บเป็น
ของสะสมทางจิตใจ เช่น อัลบั้ม ตุ๊กตา แท่งไฟ โฟโต้บุ๊ค เสื้อ หมวก เป็นต้น 
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พ.ศ. 2563) ทางด้านคุณมิว (นามสมมติ) อายุ 23 ปี อาชีพ 3D Artist กล่าวว่า “เราจะ
สนับสนุนเท่าที่ไหวแต่จะไม่ให้เกินกำลังตัวเอง เช่น ถ้าเดือนนั้นกรอบคือไม่มีก็จะไม่ซื้อค่ะ แต่
ถ้าช่วงไหนรู้สึกว่าต้องใช้เงินเยอะ เช่น ต้องไปคอนเสิร์ตเราก็จะไปประหยัดในส่วนค่ากินแทน
ค่ะ” (สัมภาษณ์คุณมิว, 27 มกราคม พ.ศ. 2563) 

แฟนคลับจึงถือได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่พร้อมจะสนับสนุนผลงานศิลปินที่พวกเขาชื่นชอบ
และพร้อมที ่จะซื ้อ“ทุกอย่างที ่ใบหน้าของศิลปินแปะอยู่” ไม่ว่าสินค้าดังกล่าวจะเป็น
สินค้า “อย่างเป็นทางการ” จากต้นสังกัดของศิลปิน หรือ “ไม่ทางการ” ที่เกิดจากการทำขึ้น
ของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ต้นสังกัดของศิลปิน (“ติ่งมืออาชีพ” สร้างรายได้จากความคลั่งไคล้ , 
2017 : ออนไลน์)         
 กล่าวได้ว่าแฟนคลับมีพฤติกรรมการบริโภคสินค้าที่เกี่ยวข้องกับศิลปินเกาหลี ทั้งใน
รูปแบบสินค้าจากทางต้นสังกัด สินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคอนเสิร์ต เป็นต้น ซึ่งการ
บริโภคสิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยที่ซื้อเพื่อความพึงพอใจของแฟนคลับเป็นหลัก 
แฟนคลับจึงมักมีการเก็บเงินเพื่อเตรียมพร้อมอยู่เสมอสำหรับการสนับสนุนศิลปินที่พวกเขา
ชื่นชอบ รวมถึงแฟนคลับมีการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือมีงานอดิเรกอย่างการวาดรูปแฟน
อาร์ตอกีด้วย 

6.กิจกรรมยามว่างหรืองานอดิเรกของแฟนคลับ 

นอกจากการบริโภคของแฟนคลับแล้ว ยังมีกิจกรรมยามว่างหรืองานอดิเรก ในการเป็นผู้
สร้างสรรค์งานศิลปะจากความชื่นชอบและชื่นชมในตัวศิลปิน ซึ่งผลงานดังกล่าวมีทั้งในรูปแบบ
ภาพวาดที่เหมือนจริงและรูปแบบการ์ตูน หรือที่เรียกว่า แฟนอาร์ต (fanart) ซึ่งมาจากการรวมกันของ 
Fan + Art ใช้เรียกผลงานรูปภาพการ์ตูนน่ารักๆ ของศิลปิน ที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่โดยแฟนคลับ ซึ่งเป็น
กลุ่มคนที่มีงานอดิเรกในการวาดรูปศิลปินเกาหลีที่ตนเองชื่นชอบ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่แฟนคลับ
และมีการอัพโหลดผลงานผ่านพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งศิลปินแฟนอาร์ตแต่ละคนจะมีวิธีการวาดและ
ลายเส้นเป็นของตนเอง (“Fanart (แฟนอาร์ต)”งานอดิเรก FC เกาหลีรุ่นใหม่ , 2561 : ออนไลน์) 
 ในอีกทางหนึ่งสามารถก็สามารถสร้างรายได้ให้กับแฟนคลับได้ แต่ก่อนที่แฟนอาร์ตจะเป็นที่
นิยมและกลายมาเป็นสินค้าที่บริโภคกันเช่นในปัจจุบัน ต้องย้อนกลับไปในช่วงแรกตั้งแต่การเข้ามา
ของกระแสวัฒนธรรมเกาหลี โดยเฉพาะกระแสของศิลปินนักร้องเกาหลีที่เข้ามามีบทบาททำให้เกิด
การบริโภคในกลุ่มแฟนคลับตามมา รวมถึงความต้องการในกลุ่มสินค้าประเภทต่างๆ ที่มีรูปศิลปิน
นักร้องเกาหลีอยู่บนตัวสินค้า ซึ่งก่อนที่งานแฟนอาร์ตจะถูกนำมาผลิตเป็นสินค้าจนเป็นที่ได้รับความ
นิยมอย่างเช่นปัจจุบัน เรามักจะได้ยินเกี่ยวกับเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าในวงการ K-POP ซึ่งเกิด
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จากแฟนคลับเฉพาะกลุ่มได้มีการทำขึ้น โดยการทำสินค้าลักษณะนี้ เกิดจากการนำเอารูปศิลปินมาใช้
โดยตรงด้วยการแปะ การสกรีน หรือการปริ้นท์ ลงไปบนตัวสินค้า ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของ
ทางต้นสังกัดศิลปิน (“ติ่งมืออาชีพ” สร้างรายได้จากความคลั่งไคล้ , 2017 : ออนไลน์) อาทิเช่น การ
ทำ Photobook ปฏิทิน แบบภาพถ่ายเองตามงาน รูปนี้จะถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของคนถ่าย (ตากล้อง) 
แต่ถือว่าเป็นการละเมิดศิลปิน ถ้าเกิดจะทำการฟ้องร้องก็สามารถทำได้ แต่ทางค่ายต้นสังกัดศิลปิน
มักจะปล่อย เพราะถือว่าเป็นการช่วยโปรโมทศิลปินไปในตัว แต่หากเป็นการนำชื่อวงของศิลปิน ซึ่งถือ
ว่าโลโก้ไปสกรีนลงบนเสื้อ หมอน กระเป๋า ถือว่าเป็นความผิดทั้งละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา อีกทั้งเป็น
การผลิตของลอกเลียนแบบ (pantip , ออนไลน์ : 2015) ซึ ่งตัวแทนของ 15SM Entertainment 
ยอมรับว่าสินค้าในลักษณะนี้จำนวนไม่น้อยเข้าข่ายเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัท แต่พวกเขาก็คง
ไม่ดำเนินการทางกฎหมาย เพราะมองว่า “นี่คือส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมแฟนคลับมากกว่า” ยิ่งไปกว่า
นั้น SM Entertainment ยังชื่นชมว่าไอเดียของ “สินค้า” จากบรรดาแฟนคลับหลายๆ ชิ้นมีความ
น่าสนใจ “เรามักจะเก็บเอาไอเดียพวกนี้มาใช้สำหรับพัฒนาสินค้าของเราเองในอนาคตเสมอ” (“ติ่ง
มืออาชีพ” สร้างรายได้จากความคลั่งไคล้ , 2017 : ออนไลน์) ซึ่งจากการเก็บข้อมูลภาคสนามและได้มี
การสอบถามเกี่ยวกับการบริโภคสินค้าที่มีลักษณะละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวของแฟนคลับดังนี้ 

จากการสัมภาษณ์คุณแยม (นามสมมติ) อายุ 34 ปี อาชีพนักเขียนนิตยสาร พบว่า “โดย
ส่วนตัวแล้วก็ไม่นิยมซื้อ เพราะมองว่าเป็นการเอารูปมาใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตและปกติทำงานด้าน
นิตยสารอยู่แล้วว่าการจะนำรูปมาใช้นั้นต้องมีแหล่งที่มาไม่งั้นอาจจะโดนกฎหมายเล่นได้” (สัมภาษณ์
คุณแยม , 24 สิงหาคม พ .ศ. 2562) สำหรับคุณแจง (นามสมมติ) อายุ 32 ปี อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน กล่าวว่า “พี่จะซื้อเฉพาะที่เป็นแฟนอาร์ตนะ แต่ถ้าเป็นรูปหรือพัดที่เขาแจกฟรีก็รับได้ 
เพราะพี่รู้จักกับคนที่ทำแฟนอาร์ตขาย เลยรู้ว่ากว่าจะทำออกมาเป็นของแต่ละชิ้นได้ต้องใช้เวลา บาง
คนฝึกฝนกว่าจะได้ไม่ใช่ง่ายๆ เลย และเวลาดูงานจะสัมผัสได้ถึงความละเอียดและตั้งใจของคนทำด้วย
ไม ่เหมือนงานที ่นำร ูปศ ิลปินมาใช้โดยตรง” (ส ัมภาษณ์ค ุณแจง  , 24 ส ิงหาคม พ .ศ . 2562)  
เช่นเดียวกับคุณแอน (นามสมมติ) อายุ 25 ปี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ได้ให้คำตอบที่ไม่ต่างกันว่า 
“เราก็ไม่ค่อยซื้อนะ อาจมีบ้าง เช่น ซื้อ Season Greeting จากพวกบ้านแฟนไซน์เป็นเพราะความไม่รู้
ด้วย แต่บางอย่างที่มันเห็นชัดเจนเลยว่าผิด เราก็ไม่อุดหนุนค่ะ” (สัมภาษณ์คุณแอน , 24 สิงหาคม 
พ.ศ. 2562)       

 
15 บริษัทผลิตและจัดจำหน่ายเพลงของประเทศเกาหลีใต้ ก่อตั้งโดยอี ซู-มัน ในอดีตชื่อต้นของบริษัท "เอสเอ็ม" (SM) 
มาจากชื่อจริงของผู้ก่อตั้ง "ซูมัน" (Soo Man) แต่ในปัจจุบันทางบริษัทได้ตั้งความหมายของชื่อบริษัทใหม่เป็น "ศูนย์
รวมดารา" (Star Museum) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
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ทำให้เห็นว่า แฟนคลับต่างมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า สินค้าดังกล่าวเข้าข่าย
ละเมิดลิขสิทธิ์จากทางต้นสังกัดศิลปิน อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนที่ผิดด้วย ซึ่งจากที่ผู้ศึกษาได้ทำการ
ลงภาคสนามทำให้ทราบว่า การทำสินค้าที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ในปัจจุบันยังคงมีอยู่ แต่มีปริมาณ
น้อยลงมาก สาเหตุมาจากการที่ผู้บริโภคให้การสนับสนุนลดลง เนื่องจากว่างานแฟนอาร์ตกำลังเป็นที่
ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน  

จากแฟนคลับที่มีงานอดิเรกในการวาดรูปแฟนอาร์ตและอัพโหลดผ่านพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ต 
จนเริ่มมีผู้ติดตามและผู้สนใจจำนวนมาก  นำไปสู่ความคิดในการผลิตสินค้า หรือที่เราเรียกกันว่า 
fanmade16 เช่น โปสการ์ด เข็มกลัด พวงกุญแจ สติ๊กเกอร์ และถือได้ว่าเป็นงานอดิเรกที่สามารถ
สร้างรายได้ให้กับตนเองอีกด้วย และกำลังกลายเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เนื่องจากทุกครั้งที่มีการจัด
คอนเสิร์ต มักจะมีตลาดขายสินค้าดังกล่าวอยู่บริเวณพื้นที่การจัดงาน อีกทั้งมีการจัดตลาดหรืองานขึ้น
เพื่อขายสินค้าดังกล่าวโดยเฉพาะ ซึ่งสินค้าดังกล่าวมีความน่าสนใจไม่ต่างจากสินค้า official เนื่องจาก
ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในกลุ่มแฟนคลับ และเนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ผลิตรุ่นใหม่ที่เป็นแฟนคลับ
ของศิลปินเกาหลีเกิดขึ้นจำนวนมาก อีกทั้งตลาดที่รองรับกลุ่มคนเหล่านี้ที่มักจะเป็นงานปิดที่มีความ
เฉพาะได้ถูกจัดขึ้นมาเป็นจำนวนมาก และสินค้าเหล่านี้ก็สามารถเข้ามาตอบสนองให้กับกลุ่มแฟนคลับ
ไม่ต่างกับสินค้า official  และวัฒนธรรมแฟนของแฟนคลับที่มีความคลั่งไคล้ในศิลปินเกาหลีนั้นมีที่มา
อย่างไร อีกทั้งแฟนคลับในกลุ่มผู้ผลิตและผู้บริโภค ส่วนใหญ่แล้วเป็นกลุ่มวัยรุ่น คนรุ่นใหม่ ที่มีการ
ติดตามศิลปินอย่างสม่ำเสมอ ทำให้แฟนคลับหลายคนสามารถสร้างแรงบันดาลใจจากความชื่นชอบ
และนำมาตอ่ยอดในงานอดิเรกของตนเองก่อให้เกิดเป็นรายได ้ 

 

 

 

 

 

 
16 Fanmade คือ สิ่งต่างๆ ที่แฟนคลับทำออกมาจำหน่ายให้แฟนคลับด้วยกัน อาจเป็นของสะสมคล้ายๆ สินค้า 
official เพียงแต่ในส่วนนี้รายได้จะไม่ได้ไปถึงศิลปิน เรียกว่าเป็นกิจกรรมยามว่าง หรืองานอดิเรกที่หารายได้ให้กับ
แฟนคลับที่มีทักษะพิเศษ 
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บทที ่4 

บทบาทแฟนคลับเกาหลรีุ่นใหม่ “จากงานอดิเรกสู่การสร้างรายไดผ้่านงานแฟนอาร์ต” 

ในบทที่แล้วผู้ศึกษาได้กล่าวถึงกระแสของวัฒนธรรมเกาหลีที่เข้ามามีบทบาทต่อแฟนคลับใน
สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มแฟนคลับที่ชื่นชอบศิลปินนักร้องเกาหล ีสิ่งที่ทำให้แฟนคลับ
เกาหลีแตกต่างจากแฟนคลับกลุ่มอื่นๆ และมีอัตลักษณ์เฉพาะของตนเอง เนื่องมาจากการทำกิจกรรม 
การแสดงออก ที่เห็นได้ชัดและบ่งบอกตัวตนของพวกเขา ซึ่งการวาดรูปก็เป็นหนึ่งในงานอดิเรกที่แฟน
คลับทำเพื่อแสดงออก หรือที่เรียกว่า “แฟนอาร์ต” แต่ในปัจจุบันงานแฟนอาร์ตไม่ได้เป็นแค่งาน
อดิเรกของแฟนคลับเพียงเท่านั้นอีกต่อไป แต่สามารถนำมาผลิตสินค้าและสร้างรายได้ให้กับพวกเขา
อีกด้วย โดยผู้ศึกษาจะกล่าวถึงรายละเอียดในประเด็นที่ 1.จุดเริ่มและจุดเปลี่ยนในการวาดรูปแฟน
อาร์ตของแฟนคลับ เพื่อให้ทราบถึงที่มาและสาเหตุของแฟนคลับในการมาวาดรูปแฟนอาร์ต และ 2. 
กระบวนการเป็นผู้ผลิตงานแฟนอาร์ต ตั้งแต่เทคนิคการวาด การเผยแพร่ การโปรโมท และการผลิต 
เป็นต้น 3.งาน Art Market กับสินค้าแฟนอาร์ต โดยในหัวข้อนี้จะกล่าวตั้งแต่การเริ่มวาดแฟนอาร์ต
ออกมาเป็นผลงานชิ้นหนึ่ง จนไปสู่กระบวนการเผยแพร่และการผลิตออกสู่ตลาดแฟนคลับต่อไป 
เพื่อให้เห็นกระบวนการที่เกิดขึ้นและสามารถที่จะต่อยอดต่อไปได้อย่างไรบ้าง  

1.จุดเริ่มและจุดเปลี่ยนในการวาดรูปแฟนอาร์ตของแฟนคลับ  

 กระแสของศิลปินนักร้องที่เข้ามาในสังคมก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมแฟนขึ้นในสังคมไทยอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีฐานแฟนคลับเกาหลีในไทยจำนวนมาก รวมถึงแฟนคลับของศิลปินวินเนอร์และ
ไอคอนด้วย โดยปกติแล้ววัฒนธรรมของแฟนคลับมักจะมีการทำกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การบริโภค
สินค้า การไปคอนเสิร์ต การทำโปรเจค หรือแม้แต่การวาดรูปก็เป็นงานอดิเรกอย่างหนึ่งของแฟนคลับ 
ซึ่งการวาดรูปในลักษณะดังกล่าว เรียกว่า “แฟนอาร์ต” (Fanart) เกิดจากการรวมกันของของคำว่า 
Fan + Art ใช้เรียกผลงานรูปภาพการ์ตูนน่ารักๆ ของศิลปิน ที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่โดยแฟนคลับ ซึ่งเป็น
กลุ่มคนที่มีงานอดิเรกในการวาดรูปศิลปินเกาหลีที่ตนเองชื่นชอบและเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่แฟนคลับ
และมีการอัพโหลดผลงานผ่านพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ต โดยงานแฟนอาร์ตของแต่ละคนจะมีวิธีการวาด
และลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง (“Fanart (แฟนอาร์ต)”งานอดิเรก FC เกาหลีรุ่นใหม่ , 2561 
: ออนไลน์)  
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1.1 จุดเริ่มต้นในการวาดรูปแฟนอาร์ต 

จุดเริ่มต้นในการวาดรูปแฟนอาร์ตของแฟนคลับ เกิดจากการที่แฟนคลับบางกลุ่มมีงาน
อดิเรกคือ การวาดรูป และมักจะมีความชื่นชอบส่วนตัวในการวาดรูปเป็นส่วนใหญ่ พร้อมกับ
มีความสนใจและชื่นชอบในศิลปินเกาหลีอย่างวงวินเนอร์และไอคอนอีกด้วย จึงทำให้แฟน
คลับนำความชอบของตนเองนำมาวาดออกมาในรูปแบบงานแฟนอาร์ต ซึ่งการวาดรูปเพียง
อย่างเดียวจะไม่สามารถบ่งบอกได้ว่ารูปวาดนั้นเป็นงานแฟนอาร์ตได้เลย หากผลงานนั้นไม่ได้
สื่อถึงเอกลักษณ์ สัญลักษณ์ หรือคาแรคเตอร์ของศิลปิน จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เราต้องทราบ
จุดเริ่มและจุดเปลี่ยนของที่มาในการวาดรูปของแฟนคลับในการเริ่มวาดรูปแฟนอาร์ตได้
อย่างไร 

 จากการสัมภาษณ์คุณก้อย (นามสมมติ) อายุ 29 ปี อาชีพสถาปนิก กล่าวว่า “ตอน
นั้นวาดแก้เครียดค่ะ มันเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตนิดหน่อยเลยพยายามหางานอดิเรกทำไม่ให้ตัวเอง
คิดมาก เลยเลือกวาดรูปค่ะ และพี่ก็ชอบวินเนอร์อยู่แล้ว  โดยเฉพาะเด็กๆ น่ารักกันมาก 
(ศิลปินเกาหลี) พี่ก็เลยเริ่มวาดแฟนอาร์ตตั้งแต่นั้นมาเรื่อยๆ เลยค่ะ” (สัมภาษณ์คุณก้อย , 1 
กันยายน พ.ศ. 2562) เช่นเดียวกับคุณช่า (นามสมมติ) อายุ 23 ปี ปัจจุบันเป็นฟรีแลนซ์ 
กล่าวว่า “ปกติเราชอบวาดรูปเล่นอยู่แล้วตั้งแต่อนุบาล พอช่วงเข้า ม.ปลาย จากที่วาดเป็น
แค่งานอดิเรก เราก็เริ่มวาดจริงจังมากขึ้น และด้วยความที่เราชอบบิ๊กแบงมาตั้งแต่ประถม  
เราเลยชอบหาข้อมูลเกี่ยวกับวงอยู่ตลอดเลยทำให้ได้มาเห็นงานแฟนอาร์ตมากขึ้น ตอนนั้นก็
คิดว่าทำไมเขาวาดสวยจัง เราก็ต้องวาดได้สิ ตอนนั้นเลยเป็นจุดเริ่มทำให้เราอยากวาดบ้าง 
จากนั้นเราก็ลองวาดมาเรื่อยๆ ซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้วาดบ่อยเท่าตอนปัจจุบัน แต่หลังที่เรามา
ชอบวงไอคอนเลยทำให้เราวาดแฟนอาร์ตบ่อยมากขึ้น” (สัมภาษณ์คุณช่า, 8 กันยายน พ.ศ. 
2562) ซึ่งไม่ต่างจากคุณนา (นามสมมติ) อายุ 23 ปี ปัจจุบันเป็นนักศึกษาปีที่ 4 ได้กล่าวว่า 
“มีช่วงหนึ่งเราชอบวาดรูปมาก วาดเป็นงานอดิเรกเลย และเป็นเพราะว่าเราชอบฮันบินมาก 
(สมาชิกวงไอคอน) ตอนนั้นเราก็เลยอยากวาดเขาได้เหมือนที่เพื่อนเราวาดศิลปินที่ตัวเองชอบ 
เลยเป็นจุดเริ่มทำให้เราวาดรูปแฟนอาร์ตจนมาถึงทุกวันนี้ค่ะ” (สัมภาษณ์คุณนา, 8 กันยายน 
พ.ศ. 2562) ในส่วนของคุณครีม (นามสมมติ) อายุ 27 ปี อาชีพพนักงานประจำ กล่าวว่า 
“ด้วยความที่ตัวเราเรียนทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมมา และเราชอบวาดรูปเป็นประจำอยู่แล้ว 
พอมาเริ ่มชอบศิลปินเกาหลีนี ่แหละ หลังจากนั ้นเราก็เลยวาดรูปแฟนอาร์ตบ่อยขึ ้น” 
(สัมภาษณ์คุณครีม, 1 กันยายน พ.ศ. 2562)  
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จากการสัมภาษณ์ดังกล่าวทำให้เห็นว่า จุดเริ่มต้นในการวาดรูปของแฟนคลับส่วน
ใหญ่ล้วนมาจากความชอบส่วนตัว แต่เมื่อเริ่มติดตามและมีความชื่นชอบศิลปินนักร้องเกาหลี 
ทำให้การวาดรูปของแฟนคลับถูกวาดและสื่อออกมาในรูปแบบของงานแฟนอาร์ต ที่สามารถ
บ่งบอกถึงศิลปินที่พวกเขาช่ืนชอบได้เป็นอย่างดี และเป็นที่ชื่นชอบในหมู่แฟนคลับด้วยกันเอง 

1.2 จุดเปลี่ยนของผู้ผลิตที่ทำให้มีผู้ติดตามและรู้จักเพ่ิมมากขึ้น 

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อมนุษย์ พื ้นที่สื ่อกลายเป็นสื่อกลางในการ
ติดต่อสื่อสาร รวมถึงใช้ในการเผยแพร่หรืออัพเดตผลงานของกลุ่มแฟนคลับอย่างทวิตเตอร์ 
ซึ่งเป็นพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ ที่กลุ่มแฟนมักใช้ในการติดตามข่าวสารของศิลปิน ทำให้การ
อัพเดตผลงานแฟนอาร์ตของพวกเขาได้รับการเผยแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วและได้รับความ
สนใจจำนวนมากจากเหล่าแฟนคลับด้วยกันเองที่มีความชื่นชอบในผลงานดังกล่าว และถือได้
ว่างานแฟนอาร์ตของพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้คนอื่นๆ ที่ไม่ใช่กลุ่มแฟนคลับได้รู้จัก
ศิลปินของพวกเขาเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงช่วยต่อยอดในด้านต่างๆ ให้กับแฟนคลับได้อีกด้วย เช่น 
มีคนติดต่อให้วาดภาพ มีคนที่สนใจมีติดตามมากขึ้น รวมถึงอยากให้นำผลงานที่แฟนคลับวาด
นำไปผลิตสินค้า เป็นต้น 

โดยคุณก้อย (นามสมมติ) อายุ 29 ปี อาชีพสถาปนิก กล่าวว่า “ส่วนใหญ่พี่จะอัพ
โหลดผลงานผ่านทางทวิตเตอร์ เลยทำให้มีคนเริ่มเข้ามาติดตามเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันถือ
ว่าประสบความสำเร็จมากนะสำหรับพี่ เพราะผลงานที่วาดออกมามีคนให้ความสนใจ” 
(สัมภาษณ์คุณก้อย, 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562) เช่นเดียวกับคุณมิว (นามสมมติ) อายุ 23 ปี 
อาชีพ 3D Artist กล่าวว่า “เราจะอัพลงในทวิตเตอร์เป็นส่วนใหญ่ เพราะถือว่าเป็นพื้นที่ที่เรา
เล่นเป็นประจำค่ะ” (สัมภาษณ์คุณมิว, 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562) ซึ่งไม่ต่างจากคุณนา (นาม
สมมติ) อายุ 23 ปี ปัจจุบันศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 4 กล่าวว่า “เราจะอัพผ่านทวิตเตอร์ค่ะ  ตอนแรก
เราก็อัพไปเรื่อยๆ แต่จุดที่พีคคือ มีงานหนึ่งที่เราอัพลงไป แล้วมีพี่นักเขียนคนหนึ่งติดต่อมาให้
เราวาดภาพให้ หลังจากนั้นพี่เขาก็ให้เครดิตเรา เลยมีคนเข้ามาติดตามเพิ่ม มากขึ้นค่ะ” 
(สัมภาษณ์คุณนา, 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562)   
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นอกจากทวิตเตอร์แล้ว แฟนคลับบางกลุ่มก็มีการอัพเดตผลงานของตนเองลงใน
พื ้นที ่อ ินสตาแกรม เฟซบุ ๊ก หรือเว็บบล็อค และหากมีการติด #17 หรือ hashtag ที่
เฉพาะเจาะจงต่อกลุ่มเป้าหมายได้  เพราะหากมีการค้นหาคำที่เรามีการติด hashtag ไว้ก็จะ
มีโอกาสที่คนเหล่านั้นจะค้นพบกับผลงานแฟนอาร์ตของพวกเขาและถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง
ช่องทางเลยที่สามารถทำให้มีผู้ติดตามงานแฟนอาร์ตเพิ่มมากขึ้น 

โดยคุณครีม (นามสมมติ) อายุ 27 ปี อาชีพพนักงานประจำ กล่าวว่า “ส่วนใหญ่จะ
ลงทวิตเตอร์เป็นหลักเลย หลังจากที่ลงก็เริ่มมีคนมาชอบผลงานของเราทำให้คนติดตามงาน
เรามากขึ้น แล้วก็คิดว่าคนเริ่มจำงานเราได้แล้วนะ แต่ช่วงหลังเราเริ่มอัพผลงานของเราลงใน
อินสตาแกรมเพิ่มด้วย และเรารู้สึกว่าเราเริ่มประสบความสำเร็จแล้วนะ เพราะมีคนจำผลงาน
ของเราได้นี่แหละ” (สัมภาษณ์คุณครีม, 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562) เช่นเดียวกับคุณเปียกปูน 
(นามสมมติ) อายุ 27 ปี อาชีพกราฟิกดีไซเนอร์ กล่าวว่า “พี่มักจะอัพโหลดผ่านทวิตเตอร์
ส่วนตัวนี่แหละค่ะ พอเริ่มมีคนติดตามมีคนเริ่มจำลายเส้นเราได้ก็เพิ่มช่องทางเผยแพร่อีก 2 
ช่องทางคือ Instagram กับเว็บสำหรับทำบล็อค DevianArt ค่ะ” (สัมภาษณ์คุณเปียกปูน, 
15 ธันวาคม พ.ศ. 2562) ไม่ต่างจากคุณช่า (นามสมมติ) อายุ 23 ปี อาชีพฟรีแลนซ์ ได้กล่าว
ว่า “เราเผยแพร่ผ่านโซเชียลนะอย่าง ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก อินสตราแกรม โพสต์แล้วก็ติด 
hashtag จะทำให้มี target group เข้ามาสนใจงานเรามากขึ้น แต่มีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่า การ
เห็นภาพตอนที่เสร็จสมบูรณ์แล้วมันก็โอเค ในเรื่องของ aesthetic หรือ communication 
แต่เรารู้สึกว่าถ้าได้ลงกระบวนการทำงานลงไปด้วย คนที่เข้ามาสนใจงานเราก็จะได้รู้จักวิธีการ
ทำงานของเรามากขึ้น แล้วก็จะไม่ได้เสพงานที่ความ aesthetic อย่างเดียวแล้ว แต่สามารถ
ติดตามทุกขั้นตอนการวาดของเราได้ อย่างเช่นการลง story ในอินสตาแกรมที่เราถ่ายมือ
ตอนตัวเองวาดรูปบ้าง หรือลงสีบ้างกับงานแต่ละชิ้น คือเราตั้งใจที่จะอยากให้คนที่มาติดตาม
เราได้รู้สึกว่าเขาได้เห็นวิธีการทำงานของเรา พร้อมกับได้เห็นสิ่งที่เราตั้งใจทำไปด้วยกัน”
(สัมภาษณ์คุณช่า, 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562)   

 
17 # หรือ hashtag คือ คำหรือประโยคที่มีเครื่องหมาย “#” นำหน้าคำหรือประโยคนั้นๆ มีเอาไว้เพื่อการรวม

เนื้อหาหรือเรื่องราว บทความที่มีความใกล้เคียงกันมารวมเอาไว้เป็นหมวดหมู่เดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการค้นหา

ข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย เพียงแค่ใส่คำหรือประโยคที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องการสื่อสารเอาไว้

ต่อท้ายสัญลักษณ์ “#” นี้เท่านั้น 
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กล่าวได้ว่าช่องทางการเผยแพร่ผลงาน ส่วนใหญ่แฟนคลับจะมีการอัพผลงานผ่าน
ทางทวิตเตอร์เป็นช่องทางหลัก รวมถึงช่องทางอื่นๆ เช่น อินสตาแกรม เฟซบุ๊ก และเว็บ
บล็อคด้วยตามลำดับ เนื่องจากทวิตเตอร์เป็นแหล่งรวมตัวของเหล่าแฟนคลับและเป็นพื้นที่
ติดตามข่าวสารศิลปินนักร้องทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งทำให้
แฟนซึ่งเป็นผู้วาดผลงานแฟนอาร์ตนั้นเป็นที่รู้จักและมีผู้ติดตามผลงานเพิ่มขึ้นในกลุ่มแฟน
นั้นๆ นอกจากนี้ยังได้รับกระแสการตอบรบัเกี่ยวกับความต้องการในผลงานดังกล่าวอีกด้วย  

จะเห็นได้ชัดจากที่ค ุณก้อย (นามสมมติ) อายุ 29 ปี อาชีพสถาปนิก กล่าวว่า 
“หลังจากที่คนเริ่มเข้ามาติดตามในทวิตเตอร์เพิ่มมากขึ้น พอมีคนมาสนใจในงานของเราและ
อยากให้เรานำไปผลิตเป็นของเพื่อนำออกมาขาย” (สัมภาษณ์คุณก้อย, 1 ธันวาคม พ.ศ. 
2562) เช่นเดียวกับที่คุณเปียกปูน (นามสมมติ) อายุ 27 ปี อาชีพกราฟิกดีไซเนอร์ กล่าวว่า 
“การอัพโหลดผ่านทวิตเตอร์เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้คนเริ่มมาติดตามผลงาน และในช่วง
หลังๆ คนที่มาติดตามมักจะทักมาบอกว่าอยากเก็บสะสม ก็เลยได้มีการทำออกมาขายบ้าง
แล้วแต่โอกาสค่ะ” (สัมภาษณ์คุณเปียกปูน, 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562)   

การวาดรูปแฟนอาร์ตของแฟนคลับจึงไม่ใช่เพียงแค่งานอดิเรกอีกต่อไป เพราะ
หลังจากที่พวกเขาได้มีการอัพเดตผลงานของตนเองลงในพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ตอย่างทวิต
เตอร์ ทำให้พวกเขากลายเป็นที่รู้จักในกลุ่มแฟนคลับด้วยกันเอง อีกทั้งงานแฟนอาร์ตยังเป็น
อีกหนึ่งช่องทางที่สามารถสร้างรายได้ให้กับพวกเขาอีกด้วย โดยลำดับต่อไปจะเป็นความ
คิดเห็นหรือมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปกับการวาดรูปแฟนอาร์ตของแฟนคลับ 

จากการสัมภาษณ์คุณก้อย (นามสมมติ) อายุ 29 ปี อาชีพสถาปนิก กล่าวว่า 
“แรกเริ่มมันมาจากความชอบเฉยๆ เลย ไม่ได้คาดหวังอะไรเลย ทำเพราะชอบ เพราะสนุก 
แต่พอมีคนติดตามมากขึ้น ชอบผลงานมากขึ้น คนที่เขาชอบงานเราแต่ไม่รู้จักศิลปินเขาก็รู้จัก 
ส่วนตัวรู้สึกว่าเราได้ช่วยโปรโมทศิลปินอีกช่องทางหนึ่ง เหมือนเค้าเป็นต้นแบบ เป็นแรง
บันดาลใจให้เราสร้างผลงาน โดยที่ผลงงานนั้นก็ซับพอร์ตตัวศิลปินเองนั่นหละ” (สัมภาษณ์
คุณก้อย, 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562)  เช่นเดียวกับคุณมิว (นามสมมติ) อายุ 23 ปี อาชีพ 3D 
Arstit กล่าวว่า “ส่วนตัวเราคิดว่าเป็นอะไรที่น่ารักและช่วยส่งเสริมด้อมนั้นๆ ไปด้วย เพราะ
เราก็เริ่มสนใจศิลปินวงอื่นจากการเห็นแฟนอาร์ตค่ะ เลยคิดว่าแฟนอาร์ตก็มีส่วนช่วยทำให้คน
รูจ้ักด้อมนั้นมากขึ้นด้วย ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง” (สัมภาษณ์คุณมิว, 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562)  
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ทางด้านคุณช่า (นามสมมติ) อายุ 23 ปี อาชีพฟรีแลนซ์ กล่าวว่า “เรารู้สึกว่าส่วน
หนึ่งในการเป็นตัวกลางที่ทำให้คนรู้จักศิลปินมากขึ้นนะ แต่เราคิดว่ามันก็แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น 
เราว่ามองในอีกมุมหนึ่ง แฟนอาร์ตมันคืองานศิลปะ มันคือความจรรโลงใจ ซึ่งภาพแต่ละภาพ
มันสื่อสาร มันแสดงออกถึงความรู้สึก ต่อให้ไม่ใช่ภาพของแฟนอาร์ต มันทำให้คนที่พบเห็นได้
รู้สึกประทับใจ ได้มีความรู้สึกร่วมกับผลงานที่พบเห็น อาจจะเป็นความรู้สึกที่ผ่านเข้ามาสั้นๆ 
อย่าง “เออสวยดี” หรือสำหรับบางคนที่รู้สึกเข้าถึง หรือรู้จักไอดอลคนนี้ ก็อาจจะชื่นชอบได้
มากกว่าคนที่ไม่รู้จักอยู่แล้ว มันเหมือนเวลาที่เราไปขอให้เพื่อนที่ ชอบวาดรูปในห้องเรียนมา
วาดรูปคนนั้นคนนี้ให้ เรารู้สึกว่ามันเป็นอารมณ์ประมาณนั้น ประมาณว่าทำให้เกิดความรู้สึก
ดีใจหรือมีความสุข” (สัมภาษณ์คุณช่า, 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562)   

ไม่ต่างจากคุณเปียกปูน (นามสมมติ) อายุ 27 ปี อาชีพกราฟิกดีไซน์เนอร์ กล่าวว่า 
“เรามองว่าเหมือนเป็นคนที่มอบความสุขให้แฟนคลับด้วยกันอีกทีค่ะ แล้วก็อาจจะให้ศิลปิน
ด้วย สังเกตได้จากการที่ศิลปินเองเอางานแฟนอาร์ตของเราไปอัพลงในสตอรี่ไอจีด้วยค่ะ” 
(สัมภาษณ์คุณเปียกปูน, 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562) 

จะเห็นได้ว่างานแฟนอาร์ตเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมแฟนคลับ เนื่องจากแฟนคลับ
จะมีการอัพเดตผลงานของตนเองผ่านทางพื้นที่อินเทอร์เน็ตอย่างทวิตเตอร์ ทำให้เกิดความ
ชื่นชอบในผลงานของกลุ่มแฟนคลับด้วยกันเอง จากการลงผลงานผ่านทางทวิตเตอร์ทำให้มี
คนเข้ามาติดตามเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้พวกเขาได้รับการสนับสนุนในการผลิตสินค้าขึ้น และ
ถือได้ว่างานแฟนอาร์ตของพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้คนอื่นๆ ที่ไม่ใช่กลุ่มแฟนคลับได้
รู้จักศิลปินของพวกเขาเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการต่อยอดในด้านต่างๆ เช่น งานจ้างวาดรูป อีก
ทั้งยังเป็นแรงผลักดันที่ทำให้พวกเขาสร้างผลงานผ่านงานแฟนอาร์ตออกมาให้ผู้ที่ชื่นชอบใน
กลุ่มแฟนคลับได้ติดตามอีกด้วย 

2. กระบวนการเป็นผู้ผลิตงานแฟนอาร์ต 

กระบวนการวาดงานแฟนอาร์ตนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบภาพวาดที่เหมือนจริง
และรูปแบบการ์ตูน หรือที่เรียกว่า แฟนอาร์ต (fanart) ซึ่งมาจากการรวมกันของ Fan + Art ใช้เรียก
ผลงานรูปภาพการ์ตูนน่ารักๆ ของศิลปิน ที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่โดยแฟนคลับ  ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีงาน
อดิเรกในการวาดรูปศิลปินเกาหลีที ่ตนเองชื ่นชอบ และมีการอัพโหลดผลงานผ่านพื ้นที ่ทาง
อินเทอร์เน็ต ทำให้เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่แฟนคลับ  (“Fanart (แฟนอาร์ต)”งานอดิเรก FC เกาหลีรุ่น
ใหม่ , 2561 : ออนไลน์) แต่ทั้งนี้ก่อนที่จะสามารถสร้างงานแฟนอาร์ตเหล่านี้ได้ แฟนคลับวงวินเนอร์
และไอคอนจะต้องมีการรับรู้สัญลักษณ์ร่วมกันของกลุ่ม อาทิเช่น ชื่อกลุ่ม สีประจำกลุ่ม สัญลักษณ์
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ประจำกลุ่ม ที่ใช้แสดงออกว่าตนเองเป็นผู้ที่มีความชื่นชอบศิลปินเกาหลี หรือแม้แต่การระบุตัวตนไป
ถึงการชื่นชอบศิลปินแต่ละบุคคล รวมถึงการใส่เสื้อผ้าที่มีสัญลักษณ์ของวงนั้น หรือแม้แต่การใช้ภาษา
ที่มีความแตกต่างและสามารถเข้าใจได้เฉพาะในกลุ่มแฟนคลับที่ชื ่นชอบศิลปินเกาหลีเช่นเดี ยวกัน 
ตลอดจนการติดตามข่าวสาร ผลงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปิน เช่น การไปคอนเสิร์ต การติดตามศิลปินจาก
รายการต่างๆ รวมไปถึงผลงานเพลง ซึ่งส่งผลทำให้แฟนที่มีการติดตามอย่างเข้มข้น สามารถที่จะ
ตีความได้ลึกต่างออกไปและสามารถรับรู้ทางสัญลักษณ์ได้มากกว่า ส่งผลให้แฟนคลับกลุ่มนี้สามารถ
แสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ของความเป็นแฟน ด้วยการผลิตซ้ำผ่านงานแฟนอาร์ตที่พวกเขาสร้างขึ้น ซึ่ง
เป็นอัตลักษณ์ที่ซับซ้อนกว่ากว่าสิ่งที่แฟนคลับโดยทั่วไปทำการแสดงออก แต่แฟนคลับที่วาดแฟน
อาร์ตมีการคิดและจินตนาการถึงความชอบและความสร้างสรรค์ของพวกเขาใส่ลงไปในงานแฟนอาร์ต 
โดยจะกล่าวในประเด็นถัดไป 

2.1  การสร้างสรรคผ์่านงานแฟนอาร์ต 

ในปัจจุบันงานแฟนอาร์ตกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สังเกตได้จากทุกครั้งที่
มีการจัดงานคอนเสิร์ต แฟนมีทติ้ง มักจะมีตลาดขายสินค้าดังกล่าวอยู่บริเวณพื้นที่การจัดงาน
เสมอ โดยการวาดภาพแฟนอาร์ตของแฟนคลับเสมือนเป็นการแสดงออกในระดับปัจเจกจาก
การเริ่มวาดด้วยตนเองและเป็นการแสดงออกในระดับกลุ่มผ่านการเผยแพร่ผลงานผ่านทาง
พื้นที่ทางทวิตเตอร์ ซึ่งงานแฟนอาร์ตในปัจจุบันมักจะเป็นการดึงนำความชื่นชอบของตัวเอง
ผ่านการดู มิวสิควิดีโอ รูปภาพ สิ่งของ การชิป คู่ชิป18 รายการทีวี เป็นต้น ซึ่งลักษณะอัต
ลกัษณ์น้ันๆ จะแสดงออกผ่านการใช้สัญลักษณ์ หรือสิ่งที่ตนชื่นชอบเกี่ยวกับศิลปินวงวินเนอร์
และไอคอนในรูปแบบต่างๆ เช่น รูปภาพ วัตถุ สี รูปร่าง อักษร นำมาใช้ในการสื่อความหมาย
หรือแนวคิดจากการผลิตซ้ำผ่านการวาดรูปแฟนอาร์ตเพื ่อสื ่อออกมาในงานแฟนอาร์ต
ดังต่อไปนี ้

2.1.1 มิวสิควิดีโอ (Music Video) 

มิวสิควิดีโอเพลงของศิลปินเกาหลี ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมในกลุ่ม
แฟนคลับศิลปินเกาหลี เพราะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ใช้ในการติดตามศิลปินเกาหลี 
รวมถึงเพื่อฟังเพลงและรับชมภาพผ่านมิวสิควิดีโอเพลง ซึ่งแฟนคลับที่จะสามารถ
วาดแฟนอาร์ตจากมิวสิควิดีโอเพลงได้นั้นจะต้องผ่านการรับชมและสามารถตีความ

 
18คู่ชิป คือ การจับคู่ศิลปินมาจินตนาการ ว่ามีความสัมพันธ์พิเศษอะไรบางอย่างต่อกัน 
 



67 
 

ถึงตัวเพลงออกมาได้เป็นอย่างดี อีกทั ้งแฟนคลับมีความสามารถในการเก็บ
รายละเอียดได้อย่างลึกซึ ้งและสามารถนำความชื่นชอบในส่วนนี้นำมาเป็นแรง
บันดาลใจในการวาดรูปและสื่อออกมาผ่านงานแฟนอาร์ตของพวกเขาได้ดังต่อไปนี ้

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10 : ภาพเพลง SOSO ที่มา : @gagoijaii 

คุณก้อย (นามสมมติ) อายุ 29 ปี อาชีพสถาปนิก กล่าวว่า “ภาพน้ีเราได้รับ
แรงบันดาลใจมาจาก MV เพลง SOSO19 ของวินเนอร์ ซึ่งเป็นเพลงที่ใช้โปรโมท
ในช่วงคัมแบค โดยเพลงนี้เปิดตัวมาด้วยฉากรถที่สภาพพังยับเยิน ซึ่งรถนั้นก็ทำให้
นึกถึงความโฉบเฉี่ยว หรูหรา แต่อีกนัยหนึ่งนั้นยังหมายถึง การตัดสินใจแบบทันที 
โดยไม่มีการคิดไตร่ตรองก่อน ซึ่งสะท้อนถึงความรักครั้งนี้ของวินเนอร์ที่หมดสภาพ
ไม่เหลือชิ้นดีได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงฉากอื่นๆ ของเพลงในแต่ละพาร์ทที่สามารถสื่อ
ความหมายออกมาได้ดี และภาพในเอ็มวีก็สวยมากๆ สีภาพองค์ประกอบ น่าวาดไป
หมดเลย เราจึงตัดสินใจเลือกฉากเด่นที่เป็นท่อนร้องของสมาชิกในวงนำมาวาด ตอน
วาดแค่รู้สึกว่าวาดไปตามความรู้สึก และอยากให้ออกมาดูเป็นอาร์ตแบบภาพวาด
มากที่สุด เลยลงสีบรรยากาศค่อนข้างเยอะ ตอนวาดสนุกมากแบบลืมนอนไปเลย  
ตอนจะโพสต์งานรู้สึกเลยว่าหัวใจเต้นแรงมาก แบบรู้สึกดี รู้สึกอยากให้คนได้เห็น มัน
มีความสุขไปแล้วตั้งแต่วาดเสร็จ พอมามองย้อนก็รู้สึกว่า ศิลปินทำให้เราข้ามขีดจำกัดของ

ตัวเองได้อีกระดับหนึ่งเลย” (สัมภาษณ์คุณก้อย, 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562)   รวมถึงฉากใน
 

19 เพลง SOSO คือเพลงโปรโมทคัมแบคในมินิอัลบั้มที่ 3 ในชื่อ “CROSS” 
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มิวสิควิดีโออื่นๆ ที่คุณก้อยได้เลือกนำมาวาดผ่านงานแฟนอาร์ตด้วยเช่นกัน ตัวอย่าง
งาน Winner is my Art 

 
 
 
 

 

 

     ภาพที่ 11 : Winner is my Art ที่มา : @gagoijaii 

คุณก้อย (นามสมมติ) อายุ 29 ปี อาชีพสถาปนิก กล่าวว่า “ผลงาน Winner 
is my Art เป็นงานที่ทำขึ้น เพราะจะไปออกบูธงานรวมอาร์ตงานหนึ่ง แบบไม่ใช่แค่
แฟนอาร์ต แฟนด้อม โจทย์เลยต้องเป็นงานที่คนทั่วไปก็ต้องเข้าถึงได้ด้วย เลยเอา
แรงบันดาลใจจากเพลง MV เพลงของวินเนอร์ คือ Have agood day , Island 
,Love me Love me , Fiance , Her , Movie star , You , Millions  โดยเลือกที่
ชอบมาวาดเป็นรูปแบบของตัวเอง โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวธรรมชาติ ดอกไม้ใบ
หญ้า เอาสีสัน ความหมายของเพลงมาวาด ทั้งหมด 8 ลาย ค่อยๆวาดทีละวัน สอง
วันจนครบ ตอนแรกรู้สึกว่าบางลายบางภาพไม่ค่อยลงตัว แต่พอออกมาดูแบบรวมๆ 
แล้วก็เข้ากันได้ดี เป็นงานที่วาดสนุกมาก และก็เป็นงานแรกที่วาดโดยไม่ได้เน้นตัว
ศิลปิน แต่เอาแรงบันดาลใจที่ได้รับจากเขามาสร้างสรรค์แทน ผลตอบรับดีกว่าที่คิด
ไว้มาก เพราะคนที่มาซื้อที่ไม่ใช่แฟนคลับก็เยอะมากพอกับแฟนคลับเลย ศิลปะมัน
เชื่อมคนเข้าหากันได้จริงๆ รู้สึกดีมากๆ ที่ตัวเองทำให้วินเนอร์เป็นที่รู้จักของคนอื่นๆ 
ผ่านงานศิลปะของเรา” (สัมภาษณ์คุณก้อย, 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562)   
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                                       ภาพที่ 12 : ภาพงาน Enamel pin ที่มา : @raflael0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่13 : ภาพจาก MV RUNAWAY : BOBBY  

ทางด้านคุณมิว (นามสมมติ) อายุ 23 ปี อาชีพ 3D Artist เองก็ได้รับแรง
บันดาลใจมาจากเพลง Runaway ของบ๊อบบี้เช่นเดียวกันกล่าวว่า “ Enamel pin 
เป็นเข็มกลัดเหล็ก ซึ่งจะเห็นได้ว่าใน mv runaway น้ีพี่บ๊อบจะวิ่งเยอะมาก แล้ว
เนื้อหาในเพลงก็สื่อว่าบางทีอยากวิ่งหนีไปให้ไกล แต่เขานั้นมีภาระที่ต้องรับผิดชอบ 
แรงบันดาลใจเลยมาเป็นรูปรองเท้าที่เขาใส่ในเอ็มวี เราทำให้เหมือนมีโซ่ล่ามไว้ รั้งให้
เขาไม่ได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำ แต่โซ่ที่ล่ามไว้ก็แตกออก ซึ่งเราต้องการสื่อประมาณ
ว่า ไม่ว่ายังไงอะไรก็หยุดเขาไม่ได้ ต่อให้เหนื่อยหรือท้อยังไง ก็จะวิ่งต่อไปทำในสิ่งที่
อยากทำและไม่หนีด้วย” (สัมภาษณ์คุณมิว, 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562)  
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ภาพที่ 14 : ภาพ LOVE AND FALL : BOBBY  ที่มา : @bobbyphobia 

ในส่วนของคุณช่า (นามสมมติ) อายุ 23 ปี อาชีพฟรีแลนซ์ ได้เลือกผลงาน
โซโล่ของบ๊อบบี้ สมาชิกวงไอคอน นำมาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการวาดแฟนอาร์ต
ครั ้งนี ้ โดยกล่าวว่า “เป็นงานแรกเลยที ่เราได้ร ับแรงบันดาลใจมากจากเพลง 
Runaway20 เริ ่มจากการมานั ่งไล่ดูเอ็มวีอีกรอบแล้วหา element ในเพลง หา 
feeling ในเพลง แล้วรู้สึกว่า runaway เป็นสิ่งที่เราอยากวาดมากๆ ด้วยอารมณ์
ต่างๆ เราเลยอยากทำให้งานมันออกมาสื่อถึงอารมณ์ของเพลงนี้ เรารู้สึกดีมากที่
ตัวเองสามารถทำงานชิ้นนี้ออกมาได้ ส่วนอีกงานเป็นภาพ  LOVE & FALL ซึ่งภาพ
เซตนี้ได้ passion มาจากบ๊อบบี้ในการเป็นแรงบันดาลใจ  ในความรู้สึกที่ว่าจะต้อง
พัฒนาตัวเองต่อไปให้ได้ จึงได้วาดเป็นภาพของฉากในแต่ละ MV ที่เราสังเกต แต่ละ
ภาพที่เราวาดคือเราไม่ได้มี refference เป็นภาพในเอ็มวีแค่ภาพเดียวหรือมุมเดียว
นะ เราวนดูหลายรอบ แล้วก็แคปเก็บเอาไว้เพื่อเป็นแบบในการเก็บรายละเอียด 
อย่างเพลง tendae21 ก็คือเราดูหลายรอบมากๆ กว่าจะได้รายละเอียดในฉากนั้น
ครบ” (สัมภาษณ์คุณช่า, 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562)   

จะเห็นได้ว่า งานแฟนอาร์ตที่กล่าวไปจะเกี่ยวข้องกับมิวสิควิดีโอเพลงของ
ศิลปินเกาหลีที ่พวกเขาชื ่นชอบ ทั ้งในด้านเนื ้อหาความหมายของเพลง ภาพ 
องค์ประกอบสีต่างๆ ซึ่งแฟนคลับของทั้งวงวินเนอร์และไอคอนนั้นต่างได้ถ่ายทอด

 
20 Runaway เพลงโปรโมทจากอัลบั้ม LOVE AND FALL 
21 Tendae เป็นหนึ่งในเพลงจากอัลบั้ม LOVE AND FALL 
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เรื่องราวความหมายเหล่านั้นผ่านการวาดรูปแฟนอาร์ต นอกจากมิวสิควิดีโอแล้ว
แฟนคลับก็มักจะนำคู่ชิปที่ตนเองชื่นชอบนำมาวาดผ่านงานแฟนอาร์ตด้วยเช่นกัน 
โดยจะนำเสนอในลำดับถัดไป       

2.1.2 คู่ชิป (Relationship)        
 คู่ชิป มาจากคำว่า (Relationship) ที่แปลว่า ความสัมพันธ์ หรือคู่จิ้น ที่มา
จากคำว่า Imagine ซึ่งแฟนคลับได้มีการนำมาใช้เรียกศิลปินที่แฟนคลับเห็นว่ามี
ความคู่กันว่า คู่ชิป แทนชื่อคู่จิ้น และในส่วนของคำว่า ชิปเปอร์ หมายถึง แฟนคลับ
ของคู่ชิปหรือคู่จิ้น หรืออีกช่ือหนึ่งของเหล่าชิปเปอร์ มักจะเรียกตัวเองกันว่า ชาวเรือ 
ซึ่งนำมาจากคำว่า Ship ในภาษาอังกฤษ ที่แปลว่า เรือ (บุณยนุช นาคะ , 2560 : 
51) ลำดับต่อไปจะเป็นการกล่าวถึงงานแฟนอาร์ตที่แฟนคลับวาดจากคู่ชิปที่ตนเอง
ชื่นชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่15 : ภาพคู่ชิป Doubleb ที่มา :@crynaana 

โดยคุณนา (นามสมมติ) อายุ 23 ปี ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 ก็เป็นหนึ่งใน
ชิปเปอร์ที่ชื ่นชอบบีไอ (BI) และบ๊อบบี้ (BOBBY) วงไอคอน หรือที่แฟนคลับต่าง
เรียกกันว่า Doubleb ซึ่งมาจากชื่อของทั้งสองคนที่ขึ้นต้นด้วยตัว B กล่าวว่า “ส่วน
ใหญ่เราจะวาดภาพคน เพราะเราวาดอย่างอื่นไม่ค่อยเก่ง ภาพนี้เราได้มีแรงบันดาล
ใจมาจากคู่ชิปที่เราชอบ เราแค่รู้สึกคิดถึงคนในภาพมาก แล้วก็ถ้าคิดถึงคนที่หนึ่งก็
จะคิดถึงอีกคนสมอ เราอยากลองทำอะไรที่ฉีกออกมาจากที่เคยวาดด้วย มันค่อนข้าง
ท้าทายต้ังแต่เริ่มจนจบงาน ซึ่งแสงในภาพกับสีผิวเป็นโทนที่ไม่ถนัด มันไม่ใช่การลงสี
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ผิวปกติแบบที่ทำ ตอนทำเสร็จเลยพอใจมาก แล้วก็อยากจะลองทำอีกเยอะๆ” 
(สัมภาษณ์คุณนา, 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562)   

ในขณะที่คุณช่าเองก็ชิปศิลปินวงไอคอนเช่นเดียวกัน แต่ต่างกันที่คู่ชิป โดย
คุณช่า (นามสมมติ) อายุ 23 ปี อาชีพฟรีแลนซ์ กล่าวว่า “เราชิปคู ่ บ๊อบจุน 
(BOBJUN) ซึ่งมาจากชื่อของทั้งสองคนนำมารวมกันระหว่าง บ๊อบบี้+จุนเน่ ซึ่งภาพ
นี้เราได้แรงบันดาลใจมาจากเพลง Tendae ของบ๊อบบี้ ซึ่งในเพลงนี้จะมีฉากที่บ๊อบ
บี้กำลังสอนเล่นสเก็ต หลังจากที่ได้ดูฉากนี้ เราก็ตีความไปเองว่าเขาหมายถึงจุนเน่
แน่ๆ ด้วยความที่เราชิปคู่นี้อยู่เราก็เลยวาดเป็นภาพนี้ออกมาค่ะ ” (สัมภาษณ์คุณช่า, 
2 มีนาคม พ.ศ. 2563)   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที ่16 : ภาพ BOBJUN  ที่มา : @bobbyphobia 

ในส่วนของคุณก้อยเอง ก็มีคู่ชิปที่ตนเองชื่นชอบ คือ มิโนและซึงยุน วงวิน
เนอร์ โดยคุณก้อย (นามสมมติ) อายุ 29 ปี อาชีพสถาปนิก กล่าวว่า “แฟนคลับ
มักจะเรียกคู่ชิปนี้ว่า มินยุน ซึ่งเป็นการนำชื่อของทั้งสองคนมารวมกันระหว่าง มินโฮ
(มิโน)+ซึงยุน แต่ตัวศิลปินเองจะตั้งชื่อเป็น KANO จากชื่อหน้าและหลังของอีกคน 
เวลาหวีด22จะเรียกทั้ง 2 ชื่อนี้ โดยรูปที่วาดนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากงานเป็นพรีเซน
เตอร์คู ่กันของแบร์นด์ PLAC23 ซึ ่ง by YOU เป็นคอลเลคชั ่นที ่มิโนกับซึงยูนได้

 
22 หวีด มาจากคำว่า กรี๊ด หมายถึง การแสดงกิริยาด้วยการตะโกนที่แฝงด้วยความชื่นชมหรือชื่นชอบ 
23PLAC แบรนด์เสื้อผ้าจากเกาหลี 
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ร่วมกันออกแบบ ซึ่งทั้งคู่ได้ออกแบบสัญลักษณ์แทนตัวเองคือ ดอกทานตะวัน กับ
หน้ายิ้ม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แฟนๆเห็นแล้วจำได้ทันที เพราะตัวศิลปินเองใช้แทน
ตัวเองมาตั้งแต่ต้น และเป็นความชอบที่ศิลปินแสดงออกมาอย่างชัดเจน และที่ชอบ
เซ็ตนี้เพราะมันแสดงถึงงานอดิเรกที่ทั้งคู่ชอบทำ คือการถ่ายรูปและการวาดรูป โดย
ความชอบเหล่านี ้มาจากตัวมิโนที ่แบ่งปันความชอบให้ก ับซึงย ูน  เพราะใน
ชีวิตประจำวันปกติจะใช้เวลาทำเพลงอย่างเดียวไม่มีความชอบอื่น แล้วซึงยุนก็ทำมัน
ออออกมาได้ดี จนกลายเป็นงานอดิเรกของตัวเองไปโดยปริยาย” (สัมภาษณ์คุณก้อย
, 2 มีนาคม พ.ศ. 2563)    

 

 

ภาพที่ 17 : ภาพ PLAC by YOU ที่มา : @gagoijaii 

เช่นเดียวกับคุณครีมเอง ซึ่งเป็นแฟนคลับวงวินเนอร์ก็ได้มีการวาดรูปมิโน
และซึงยุน วงวินเนอร์คู่กัน โดยคุณครีม (นามสมมติ) อายุ 27 ปี อาชีพพนักงาน
ประจำ กล่าวว่า “หลังจากที่แบรนด์ PLAC ได้มีการทำคอลเลคชั่น 2020 ’ by YOU 
ในชื ่อว่า PLAC X MINOYOON โดยได้มิโนและซึงยุนเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบ เราเลยอยากวาดรูปนี้ให้กับคนที่ชิปทั้งคู่ค่ะ ซึ่งได้นำรูปคอนเซ็ปต์ของ    
แบรนด์ที่มีการปล่อยรูปโปรโมทออกมานำมาวาดในชื่อว่า by YOU ค่ะ” (สัมภาษณ์
คุณครีม, 2 มีนาคม พ.ศ. 2563)   
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ภาพที่ 18 : ภาพ by YOU  ที่มา : @xkrispykreamx 

จากที่ได้กล่าวไปจะเห็นว่าแฟนคลับที่ชื่นชอบศิลปินจะมีการจินตนาการถึงคู่
ศิลปินที่ตนเองชื่นชอบในลักษณะการชิป ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะต้องเป็นศิลปินที่อยู่ด้วยกัน
แล้วแฟนคลับรู้สึกว่าคู่นี้เคมีเข้ากันหรือเห็นแล้วรู้สึกน่ารัก หรือเมื่อได้เห็นศิลปินแล้วจะ
สามารถจินตนาการออกมาได้เป็นเรื่องเป็นราว โดยผ่านกระบวนการเล่าเรื่องผ่านแฟน
คลับแฟนคลับที่มีการถ่ายทอดกันมาอีกที เฉกเช่นเดียวกับรูปวาดที่แฟนคลับมีการสื่อ
ออกมาผ่านงานแฟนอาร์ตดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น ถัดไปจะเป็นการวาดรูปแฟนอาร์ตจาก
การติดตามจากรายการต่างๆ ที่ศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบไปออกอากาศ 

2.1.3 การติดตามจากรายการต่างๆ     

การติดตามรายการที่ศิลปินไปออกอากาศก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของแฟน
คลับ เช่น รายการวาไรตี้ รายการสด รายการวิทยุ เป็นต้น ซึ่งการติดตามรายการสด
จะทำให้แฟนคลับสามารถติดตามข่าวสารหรือผลงานของศิลปินได้อย่างรวดเร็ว
รวมถึงรายการที่ออกอากาศทางทีวี ยูทูป หรือช่องทางอื่นๆ เพราะหากตามไม่ทันก็
อาจจะทำให้คุยกับเพื่อนๆ ในไทม์ไลน์ทางทวิตเตอร์ไม่ทัน ซึ่งการออกรายการวาไรตี้
เกาหลี จะทำให้แฟนคลับได้เห็นตัวตนของศิลปินที่แสดงออกมาและความสามารถที่
นอกเหนือจากความสามารถด้านการร้อง การเต้น 
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ภาพที่ 19 : ภาพร่าง+ภาพจริง Welcome MINO in Thailand                    
ที่มา : @xkrispykreamx 

โดยคุณครีม (นามสมมติ) อายุ 27 ปี อาชีพพนักงานประจำ ก็ได้มีการติดตาม
รายการที่ศิลปินที่ตัวเองชอบได้ไปปรากฎในรายการ กล่าวว่า “เราได้แรงบันดาลใจมาจาก
รายการ Guided Adventure ซึ่งเป็นรายการวาไรตี้แนวท่องเที่ยวตอนที่มิโน วงวินเนอร์ 
ออกอากาศ ซึ่งเรานำเรื่องราวของมิโนตอนมาถ่ายรายการที่ไทยนำมาทำค่ะ เป็นเทปที่
อยากทำมานานแล้ว เราอยากทำไทม์ไลน์สถานที่ที่มิโนมาไทยทั้งหมด แต่พอทำจริงก็ไม่
ครบ แล้วพวกรายละเอียดในรายการเราก็ไปย้อนดูหลายรอบมาก อยากบอกว่าเขาน่ารัก
มากจริงๆ” (สัมภาษณ์คุณครีม, 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562)   
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      ภาพที่ 20 : ภาพ KingSeungYoon ที่มา : @gagoijaii 

ทางด้านคุณก้อย (นามสมมติ) อายุ 29 ปี อาชีพสถาปนิก กล่าวว่า “เราวาด
ซึงยุนที่เป็นเป็นคิงจากรายการหน้ากากนักร้อง ซึ่งในรายการยังไม่เฉลยว่าภายใต้
หน้ากากนั้นเป็นใคร แต่แฟนคลับส่วนใหญ่จำเสียงซึงยุนได้และคิดว่าคนชนะคือซึง
ยุนแน่นอน ภาพนี้เราเลยนึกถึงตอนที่ถอดหน้ากากแล้วเป็นซึงยุนที่สวมมงกุฎเป็นคิง
ของรายการ ใส่สัญลักษณ์ตัวโน้ตเพลงเพื่อให้เข้าใจว่าน้องใช้เสียงเพลง และร้อง
เพลงเก่งเลยชนะ” (สัมภาษณ์คุณก้อย, 2 มีนาคม พ.ศ. 2563)    

 

 

 

 

 

 

 

 

    ภาพที ่21 : ภาพจากรายการ DINGO ทีม่า : @crynaana 

โดยคุณนา (นามสมมติ) อายุ 23 ปี ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั ้นปีที่ 4 ก็ติดตาม
ศิลปินจากการดูรายการ โดยกล่าวว่า“เราเลือกวาดรูปนี้หลังจากได้ดูรายการดิงโก

https://twitter.com/hashtag/KingSeungYoon?src=hashtag_click
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ตอนที่วินเนอร์ออกอากาศ เพราะรู้สึกว่าภาพถ่ายในรายการให้ความรู้สึกเหมือนเป็น
รูปถ่ายครอบครัว ซึ่งที่จริงภาพนี้แสงจากกล้องเหมือนภาพถ่ายฟิล์มด้วย เลยให้
อารมณ์อบอุ่นอ่อนโยนก็เลยอยากจะวาดเก็บเอาไว้ อาจจะเป็นเพราะชุดพื้นเมือง
ของเกาหลีที่นิยมใส่ในโอกาสสำคัญ เช่น วันเกิด วันสำคัญต่างๆ ที่หลายคนมักอยู่กับ
ครอบครัว พอวินเนอร ์ใส่ช ุดนี้ถ ่ายด้วยกันเลยทำให้ร ู ้ส ึกแบบนั ้น บวกกับ
ความสัมพันธ์ที่ดีมากๆ ของสมาชิกในวงก็เลยเลยยิ่งทำให้รู้สึกเหมือนว่าพวกเขาเป็น
ครอบครัวเดียวกันจริงๆ” (สัมภาษณ์คุณนา, 2 มีนาคม พ.ศ. 2563)   

นอกจากที่แฟนคลับจะติดตามข่าวสารทั่วไปเกี่ยวกับศิลปินแล้ว ยังติดตาม
รายการที่ศิลปินไปออกด้วย ซึ่งสามารถทำให้แฟนคลับได้เห็นความสามารถด้านอืน่ๆ 
ของศิลปิน ที่สามารถแสดงตัวตนของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่และอาจได้เห็น
ศิลปินในด้านที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและทำให้แฟนคลับเกิดความรู้สึกร่วมไปด้วยถึง
ความน่ารัก ตลก ความเป็นธรรมชาติของศิลปิน และนำความรู้สึกเหล่านั้นหรือความ
ประทับใจนำมาวาดเป็นรูปแฟนอาร์ต นอกจากรายการแล้วรูปถ่ายที่ศิลปินถ่ายเอง
หรือถูกถ่ายเองก็ตามก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจในการวาดรูปแฟนอาร์ตด้วยเช่นกัน 

2.1.4 รูปภาพ  

พื้นที่อินเทอร์เน็ตถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ใช้ในการอัพโหลดรูปภาพ รวมถึง
สื่อในรูปแบบอื่นๆ จะเห็นได้จากการที่ค่ายต้นสังกัดของศิลปินรวมถึงตัวศิลปินเองใช้
พื้นที่ส่วนนี้ในการอัพเดตรูปภาพของตนเองหรือข่าวสารให้แฟนคลับได้ติดตาม และ
รูปภาพดังกล่าวยังถือได้ว่าเป็นการแสดงความเป็นตัวตนของเจ้าของภาพหรือ
มุมมองด้านอื่นๆ ที่แฟนคลับอาจไม่เคยเห็น นอกจากนี้ศิลปินก็มักจะเป็นผู้ที่ถูกถ่าย
อยู่เสมอ รวมถึงรูปที่แฟนคลับถ่ายศิลปินตามสถานที่ต่างๆ และมีการอัพลงในพื้นที่
โซเชียลให้แฟนคลับด้วยกันเองได้ติดตาม ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมแฟน 
เพราะแฟนคลับมักจะมีการบันทึกรูปศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบเก็บไว้ ซึ่งแฟนคลับบาง
กลุ่มไม่ได้เพียงแค่ดูหรือบันทึกรูปศิลปินเก็บไว้เพียงเท่านั้น จะเห็นได้จากที่คุณครีม 
(นามสมมติ) อายุ 27 ปี อาชีพพนักงานประจำ กล่าวว่า “งานนี้เราได้แรงบันดาลใจ
มาจากภาพในอินสตราแกรมที่มิโนถือกล้องถ่ายรูปในแต่ละบริบทนำมาทำเป็นสตอรี่ 
ซึ่งงานนี้เป็นอีกงานที่เราชอบมาก เพราะเราได้ลองนำงานที่เราวาดมาทำเป็นแผ่น
พับ เป็นอีกครั ้งที ่เราได้ลองทำอะไรใหม่ๆ ที ่ไม่เคยทำ”(สัมภาษณ์คุณครีม, 7 
ธันวาคม พ.ศ. 2562)   
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ภาพที่ 22 : ภาพ Mino with camera ที่มา : @xkrispykreamx 

เช่นเดียวกับคุณมิวที่มีการนำรูปภาพจากอินสตาแกรมของศิลปินมาใช้เป็น
แรงบันดาลใจในการวาดรูป โดยคุณมิว (นามสมมติ) อายุ 23 ปี อาชีพ 3D Artist 
กล่าวว่า “ตอนเราเห็นรูปนี้ของฮันบินในอินสตราแกรม เราก็รู้สึกคิดถึงฮันบิน เพราะ
ปกติน้องเป็นคนชอบปีนเขาเดินตามธรรมชาติ ตอนนั้นเราเลยคิดว่าน้องอาจจะเดิน
เล่นอยู ่ที ่ไหนสักที ่ก็ได้ เลยออกมาเป็นภาพน้องเดินท่ามกลางธรรมชาติ ค่ะ” 
(สัมภาษณ์คุณมิว , 2 มีนาคม พ.ศ. 2563)    

 

 

 

 

 

 

 

        ภาพที่ 23 : ภาพ How are you doing?  ที่มา : @hayashi_myo 
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ทางด้านคุณเปียกปูน (นามสมมติ) อายุ 27 ปี อาชีพกราฟิกดีไซเนอร์ กล่าวว่า “เราก็เป็นคนหนึ่งที่
ชอบเซฟรูปศิลปินเกือบทุกรูปที่เห็นเลย ซึ่งภาพนี้เราก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพโปรโมทอัลบั้ม 
CROSS ที่ค่ายอัพลงในช่วงที่วินเนอร์กำลังคัมแบคอัลบั้มใหม่ค่ะ  จะเห็นว่าเป็นภาพที่สมาชิกทุกคนใส่
เสื้อผ้าที่ใช้แสดงในเอ็มวีจริง ซึ่งเป็นภาพที่สื่อถึงอารมณ์เพลงในอัลบั้มได้เป็นอย่างดี ” (สัมภาษณ์คุณ
เปียกปูน, 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 24 : WINNER cross  ที่มา : @JW992 

จะเห็นได้ว่า ภาพแฟนอาร์ตที่แฟนคลับวาดจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากสิ่ง
ที่ตัวเองรับรู้จากการติดตามศิลปิน อาทิเช่น การติดตามจากมิวสิควิดีโอ รายการ 
รูปภาพ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นแสดงออกว่าตนเองเป็นผู้ที่มีความชื่นชอบ
ศิลปินเกาหลี หรือแม้แต่จากความชื่นชอบส่วนตัวจากการชิปศิลปินที่ตัวเองชอบ ซึ่ง
แฟนคลับกลุ่มนี้นำสิ่งที่ตนเองชื่นชอบ นำมาแสดงออกผ่านการวาดรูปแฟนอาร์ต ซึ่ง
การวาดรูดแฟนอาร์ตนั้นก็มีเทคนิคที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ความถนัดของแต่ละ
บุคคล โดยลำดับต่อไปจะเป็นการกล่าวถึงเทคนิคของแฟนคลับที่ใช้ในการวาดรูป
แฟนอาร์ตดังต่อไปนี ้

2.2  เทคนิคในการวาดภาพแฟนอาร์ต 

การวาดภาพแฟนอาร์ต เป็นการวาดโดยยึดรายละเอียดภาพมาจากภาพต้นฉบับหรือ
ผลงานออริจินัล (Original Art)   มาวาดในลายเส้นของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น นิยาย การ์ตูน 
เกม หนัง ศิลปิน และอื่นๆ อีกมากมาย 
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การวาดจากต้นฉบับ ผลงานออริจินัล ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่อง คอนเซปต์ ดีไซน์ ตัว
ละคร ไปจนถึงความคิดจินตนาการต่างๆ มาวาดในฉบับลายเส้นและเทคนิคของตนเองที่เป็น
เอกลักษณ์ หรือสไตล์งานเฉพาะของตัวเอง ก็ถือว่าเป็นงาน Original ของเราได้เช่นกัน จาก
การสัมภาษณ์แฟนคลับ ทำให้ทราบถึงเทคนิคในการวาดรูปแฟนอาร์ตของแต่ละคนที่แตกต่าง
กันตามความถนัดของตนเองดังต่อไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 

 

   

ภาพที่ 25 : การวาดภาพสไตล์ Chibi (จิบิ) ที่มา : @gagoijaii 

คุณก้อย (นามสมมติ) อายุ 29 ปี อาชีพสถาปนิก กล่าวว่า “แรกเริ่มเลยวาดรูปบน
แท็บเล็ต คือ Note 8 โปรแกรม SketchBook เพราะสะดวก วาดง่าย เริ่มต้นจากความชอบ 
ลองวาดดูในหลายๆแบบ หลายสไตล์ แรกๆวาดจากตัวก้อนๆหรือตัว chib24i ช่วงหลังก็มี
การดราฟเส้นบ้าง แต่วาดในสไตล์ของตัวเอง จะเป็นคนลงสีพื้นๆ ไม่จัดมาก ไม่ค่อยไล่สีด้วย 
ชอบให้งานดูเรียบๆ ตอนหลังเริ่มฝึกใช้เม้าส์ปากกา และวาดในโปรแกรม Sai ชอบบรัช ฝี
แปรง งานช่วงหลังเลยเน้นการวาดภาพบรรยากาศประกอบมากขึ้น ใช้สีเยอะขึ้น เทคนิค
เยอะขึ้น เพราะส่วนตัวชอบงานที่เห็นรอยฝีแปรงหน่อยๆ และชอบงานของแวนโก๊ะ โมเน่ 
เลยอยากให้งานตัวเองมีความอาร์ตในรูปแบบนั้นมากกว่างานเส้นเรียบๆ แบบที่เคยวาด แต่ก็
วาดสลับกับตัวก้อนๆ แล้วแต่ว่าอารมณ์ของภาพต้นแบบ ศิลปิน ให้ความรู้สึกแบบไหน ก็จะ

 
24 Chibi (จิบิ) หรือ SD (เอสดี) ย่อมาจาก "Super Deformed" แปลตรงตัวได้ว่า "การทำให้ผิดสัดส่วน" Chibi เป็น

คำเรียกในภาษาญี่ปุ่นที่ใช้บอกลักษณะ สิ่งเล็กๆ , เด็กเล็ก หรือ คนตัวเล็ก การวาด Chibi หรือ SD ก็เหมือนกับการ 
"ย่อส่วน" ตัวละคร โดยจะใช้สัดส่วน 1:2 หรือ 1:3 จากขนาดจริงของเขา ตัวการ์ตูนแนวนี้จะมีหัวโตๆ ตาโตๆ ตัวเล็ก
น่ารัก เป็นเอกลักษณ์  
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วาดออกมาแบบนั้น ไม่ตายตัว ขึ้นอยู่กับอารมณ์ตอนนั้นว่าอยากวาดแบบไหนมากกว่าค่ะ” 
(สัมภาษณ์คุณก้อย, 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562)   

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 26 : การเพ้นท์ภาพเหมือน  ที่มา : @JW992 

ในส่วนของคุณเปียกปูน (นามสมมติ) อายุ 27 ปี อาชีพกราฟิกดีไซน์เนอร์ กล่าวว่า 
“เราใช้ดิจิตอลเพ้นท์ ใช้เม้าส์ปากกากับโปรแกรม Paint tool SAI ค่ะ ซึ่งเราจะวาดเป็นแนว
วาดภาพเหมือนแต่ยังคงไว้ซึ่งลายเส้นอันเป็นเอกลักษณ์ของเราค่ะ” (สัมภาษณ์คุณเปียกปูน, 
15 ธันวาคม พ.ศ. 2562)   

 

 

 

 

 

           

     ภาพที่ 27 : การร่างโครง+การลงสีแบบเส้น ที่มา : @xkrispykreamx 

คุณครีม (นามสมมติ) อายุ 27 ปี อาชีพพนักงาน กล่าวว่า “เราจะใช้เม้าส์ปากกาใน
ไอแพดค่ะ บางทีก็วาดใน photoshop ในคอม ถ้าเป็นคนบางครั้งจะมีดราฟโครงร่างไว้บ้าง 
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แต่ชอบลงสีแบบเส้นๆ เหมือนระบายสีไม้ ส่วนวาดตัวการ์ตูนก็แล้วแต่อารมณ์เลยค่ะ” 
(สัมภาษณ์คุณครีม, 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562)   

 

 

 

 

 

 

    

      

        ภาพที่ 28 : การสเก็ตภาพ  ที่มา : @raflael0 

คุณมิว (นามสมมติ) อายุ 23 ปี อาชีพ 3D Artist กล่าวว่า “เวลาเราวาดแฟนอาร์ต 
จะวาดเพราะชอบตัวละครนั้นๆ หรือแม้แต่ศิลปินที่เราชอบก็อยากเห็นลุคเขาในรูปแบบแฟน
ตาซีบ้าง เลยวาดภาพที่มีอยู่ในหัวออกมา ปกติจะเริ่มจากการสเก็ต ถ้าจังหวะตอนนั้นไม่มี
คอมก็จะวาดลงในกระดาษคร่าวๆ ไว้กันลืม ส่วนหนึ่งคือเราชอบร่างภาพด้วยมือมักจะเร็ว
กว่าเมาส์ปากกาด้วย แต่ก็ขึ้นอยู่กับมอารมณ์ที่เราอยากสื่อในภาพนั้นด้วย เพราะอุปกรณ์ที่
เลือกใช้หรือสีที่ใช้ก็ทำให้แต่ละภาพมีอารมณ์ที่แตกต่างกันออกไป เช่น อยากได้งานดิบๆ ไม่
ละเอียดมากก็อาจจะใช้ดินสอหรือ บรัชที่หยาบหน่อย โดยปกติแล้วเราจะร่างไว้สองสามแบบ 
แล้วเลือกอันที่ชอบที่สุดมาทำเป็นภาพไฟนอล ช่วงหลังส่วนใหญ่เราจะหันมาวาดในคอมบ่อย
สุด เพราะไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรเยอะค่ะ โปรแกรมหลักๆ ก็จะใช้ photoshop หรือ 
clipstudio ซึ่งเราจะวาดขนาดไฟล์ที่ใหญ่พอเผื่อสำหรับทำงานพิมพ์ ในกรณีที่วาดภาพออก
มาแล้วเราถูกใจด้วยค่ะ” (สัมภาษณ์คุณมิว, 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562)   
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ภาพที่ 29 : การลงสีแบบไม่ตัดเส้น ที่มา : @crynaana 

คุณนา (นามสมมติ) อายุ 23 ปี ปัจจุบันเป็นนักศึกษา กล่าวว่า “ปัจจุบันเราสร้าง
งานเกือบทุกชิ้นด้วยเม้าส์ปากกา แต่เริ่มแรกก็หัดจากการ ดรออิ้งด้วยมือ การใช้สีน้ำมาก่อน 
ขยับมาเป็นแท็บแลตและก็เป็นเม้าส์ปากกาในที่สุด การมีพื้นฐานจากการวาดด้วยมือมาก่อน 
เราว่าค่อนข้างสำคัญสำหรับตัวเรามากเลย ไม่อย่างนั้นการใช้เม้าส์ตอนนี้อาจจะไม่ได้มีความ
เป็นตัวเราเท่าที่ควร แล้วก็อาจจะสำเร็จช้า เพราะการใช้โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ หรือ
กระทั่งการหัดใช้เม้าส์ปากกา เราเรียนรู้ของเราเอง มันไม่มีคอร์สเรียนสอน ซึ่งโปรแกรมที่เรา
ใช้วาดคือ medibang ค่ะ 

ส่วนในเรื่องลายเส้น ตอนนี้เปลี่ยนมาแล้วทั้งหมดสามลายเส้นค่ะ แต่ก็จะคล้ายกัน
หมด จะติดเส้นที่มีความเป็นเส้นดินสอ ชอบให้เส้นโปร่งแสงหน่อยๆ เวลาลงสีจะได้กลืนกัน
ง่ายๆ เทคนิคเมื่อก่อนกับตอนนี้ก็ไม่เหมือนกัน อย่างเช่น การลงสี ตอนแรกภาพจะแข็งมาก 
ซึ่งเรามองว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะ แต่ตอนนี้เราชอบให้สีที่ลงเป็นธรรมชาติ เบลนด์ให้เนื้อ
เนียนเข้ากัน  แม้ว่าตอนทำจะใช้เวลานานมากกว่าก็ตาม ล่าสุดเราลองลงสีแบบไม่มีเส้นตัด
ขอบชัดเจนดู ใช้เทคนิคการตัดด้วยแสงเงาแทน เหมือนค่อยๆ สร้างเลเยอร์ของแสงเงาขึ้นมา
ทีละชั้นๆ จนเป็นรูปทรง ทำให้ภาพไม่แบนค่ะ” (สัมภาษณ์คุณนา, 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562)  

คุณช่า (นามสมมติ) อายุ 23 ปี อาชีพฟรีแลนซ์ กล่าวว่า “เราใช้ทุกอย่างที่วาดได้เลย 
ไม่ค่อยเกี่ยงอุปกรณ์ ทั้งดินสอ สีไม้ สีน้ำ สีโปสเตอร์ อะคริลิคหรืองานดิจิทัล แต่ที่ตอนนี้ติด
ใจที่สุดคงเป็น iPad เพราะสะดวกที่สุด ส่วนลายเส้น เรารู้สึกว่าตัวเองมีลายเส้นเดียวแต่แค่
คนละมู้ด เรารู้สึกว่าทั้งสองมู้ดมันสามารถทำให้คนอื่นมองแล้วเข้าใจว่าเราวาดได้ ถ้าเป็นมู้ด
งานที่ค่อนข้างรีบๆ หน่อย ประมาณว่ามีไอเดียที่ผุดขึ้นมาตอนเรียน จะใช้ปากกาวาดลง
กระดาษใกล้ๆ มือก่อนเลย แบบเอาความรู้สึกนี้ระบายออกมาให้ได้ เพราะถ้าเก็บไว้แล้วไปลง
ตอนอื่นมันก็จะคนละฟิลลิ่งเลย” (สัมภาษณ์คุณช่า, 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562)   
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ภาพที่ 30 : การวาดภาพประกอบ  ที่มา : @bobbyphobia 

คุณช่ากล่าวต่อว่า “ส่วนในเรื ่องเทคนิคการวาด เราจะวาดแนวภาพประกอบ 
(editorial illustration) เลยส่วนใหญ่ อย่างแรกเลยคือเรื่องของอารมณ์ ดังนั้นทุกครั้งที่วาด
เราจะไม่เครียด เวลาวาดลงบนอุปกรณ์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เรามักจะเป็นคนที่ไม่ร่างภาพ
และหรือย้ำเส้นจนหนาคือเราพยายามจบมันด้วยเส้นเดียว เพราะการที่เราย้ำเส้นมันคือตัว
บอกว่าเราเริ่มเครียดกับภาพนี้แล้วนะ นอกจากงานที่ค่อนข้างจริงจังหรือเรารู้สึกว่างานนี้ต้อง
จัดชุดใหญ่หน่อย เราก็จะอะลุ่มอล่วยให้ตัวเองได้ทำในสิ่งที่อยากทำ พอถึงจุดนั้นก็คือไม่ได้
โฟกัสว่าตัวเองย้ำเส้นรึเปล่า แต่โฟกัสว่าเรามีความสุขกับภาพนี้ไหมมากกว่าเวลาวาด ถ้าเรา
ไม่ถนัดอะไร เช่น ภาพ perspective เราจะลองดราฟก่อนหนึ่งครั้ง เพื่อจำว่าอะไรอยู่ใน
ตำแหน่งไหน แล้วก็ลบออก แล้วก็เริ่มวาดด้วยมือตัวเอง โดยการเปิดภาพจริงไว้ในตำแหน่งที่
เห็นรายละเอียดที่ดวงตาเราสามารถเช็คได้ง่ายที่สุด ซึ่งมันก็คือวิธีการเดียวกับการ Drawing 
เสมือนจริงแหละ ไม่ได้มีอะไรมาก หรือภาพที่ไม่ต้องดูแบบเราจะหา reference ในแอพ 
pinterest สักพักเพื ่อรับรส รับความรู ้สึกของสิ ่งนั ้นก่อนจะปิด แล้ววาดออกมาอีกที” 
(สัมภาษณ์คุณช่า, 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562)   

ความแตกต่างทางด้านเทคนิคในการวาดของแฟนคลับในบทบาทของผู้ผลิตงานแฟน
อาร์ต  รวมถึงลายเส้นที่เป็นอีกองค์ประกอบของการวาด ที่สามารถสื่อถึงทักษะฝีมือและ
ความเป็นตัวตนของแต่ละคนออกมาได้เป็นอย่างดี ซึ่งแฟนคลับแต่ละคนมีวิธีการสื่อออกมาที่
แตกต่างกัน รวมถึงการเลือกใช้สี การใช้อุปกรณ์ทีแตกต่างกัน ซึ่งสามารถสื่อความเป็นตัวตน
ของคนวาดออกมาด้วย โดยลำดับถัดไปจะกล่าวถึงการเผยแพร่ผลงานแฟนอาร์ตของแฟน
คลับ ที่มีส่วนทำให้กลุ่มแฟนหรือกลุ่มคนที่ไม่ใช่แฟนคลับที่พบเห็นบนพื้นที่โซเชียลเกิดการ
จดจำลายเส้นจากรูปภาพที่ถูกเผยแพร่ลงในพื้นที่อินเทอร์เน็ต ซึ่งทำให้คนที่เห็นภาพในครั้ง
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ต่อไปสามารถรับรู้ได้ทันทีว่าเป็นงานของใคร ส่งผลทำให้แฟนคลับที่พบเห็นเกิดความชื่นชอบ
ในงานแฟนอาร์ตดังกล่าว  และเกิดความต้องการครอบครองมากกว่าแค่การรับชมในงาน
แฟนอาร์ตนั้นเพียงอย่างเดียว  

2.3 การต้ังราคาสินค้า 

การต้ังราคาสินค้าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญในการทำธุรกิจ อกจากจะต้องวิเคราะห์
ให้เหมาะสมกับต้นทุน เพื่อให้ได้ผลกำไรอย่างที่ต้องการ เช่นเรื่องของวัสดุที่เลือกใช้ก็มีผลต่อ
ราคาของสินค้าที่ผลิต ราคาในตลาดที่คนสามารถจ่ายได้ เพราะผู้บริโภคมักลืมนึกถึงสิ่งที่เป็น
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตตั้งแต่เริ่มต้น แต่อาจจะเห็นแค่ตอนที่ผลิตภัณฑ์นั้นถูกผลิต
ออกมาในขั้นตอนที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยคุณช่า (นามสมมติ) อายุ 23 ปี อาชีพฟรีแลนซ์ 
กล่าวว่า“การตั้งราคาส่วนใหญ่เราจะดูจากต้นทุนเป็นหลัก เพราะราคาต้นทุนของแต่ละอย่าง
จะไม่เท่ากัน เช่น ราคาต้นทุนของสติ๊กเกอร์ 1 ตรม. = 550 บาท โปสการ์ดใบละ 4-7 บาท 
โปสเตอร์ ขนาดเอ3 ใบละ 30 บาท ขนาดเอ4 ใบละ 10-15 บาท กระบอกใส่โปสเตอร์
กระบอกละ 15 บาท griptok ชิ ้นละ 80 บาท และเทปม้วนละ 30 บาท เป็นต้น เช่น
โปสเตอร์เราจะตั้งราคาขายที่ 50 บาท ส่วนเทปม้วนละ 150-180 บาท ซึ่งราคาก็แตกต่างกัน
ไปในแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับจำนวนที่เราสั่งผลิตด้วย เพราะบางครั้งสั่งมาเยอะเกินความต้องการ
ก็จะทำให้สินค้าตกค้างได้ ” (สัมภาษณ์คุณช่า, 1 เมษายน พ.ศ. 2563)   

ทางด้านคุณก้อย (นามสมมติ) อายุ 29 ปี อาชีพสถาปนิก ได้กล่าวถึงรายได้ที่หักจาก

ต้นทุนแล้ว โดยกล่าวว่า”รายได้จากการขายแต่ละครั้ง ให้พูดตามตรงก็ค่อนข้างได้เยอะ ขอ

ยกตัวอย่างที่ขาย สติ๊กเกอร์ล่าสุด ได้ประมาณ 4,000-5000 บาท แบบหักต้นทุนแล้ว เพราะ

ต้นทุนการผลิตของบางอย่างไม่สูงมากขึ้นอยู่กับวัสดุ จำนวนผลิต แต่มูลค่าของสินค้ามาจาก

ฝีมือการวาดของคนๆนั้น แต่สิ่งที่สำคัญของการตั้งราคา คือเราดูราคาโดยทั่วไปของสินค้าที่มี

ขายอยู่แล้ว จะขายถูกไปก็กดราคาคนอื่น จะขายแพงมากไปก็ต้องดูคุณภาพงานของตัวเอง

และฐานกำลังซื้อของคนซื้อ มันเป็นเรื่องของความพอใจด้วยส่วนหนึ่ง จึงบอกยากว่าอะไรถูก

อะไรแพง” (สัมภาษณ์คุณก้อย , 1 เมษายน  พ.ศ. 2563)    

อีกทั้งความถี่ในการขายนั้นไม่ได้มาก เมื่อเทียบกับคนที่ทำออกมาในรูปแบบธุรกิจ
จริงจัง โดยคุณก้อย (นามสมมติ) อายุ 29 ปี อาชีพสถาปนิก กล่าวว่า”นานๆ ครั้ง ถึงจะทำ
ออกมาขาย ซึ่งส่วนใหญ่จะเนื่องในโอกาสพิเศษด้วย ประมาณ 3 เดือนครั้งได ้เพราะถ้าจะทำ
ของขาย ถ้าไม่มีงานแฟร์ ออกบูธ หรือมีคนมาชวนทำของขายก็ไม่ค่อยทำ เป็นคนไม่รักการ
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ขายขนาดนั้น มันมีความยุ่งยากหลายอย่าง ถึงส่วนใหญ่คนจะอยากให้ขายเพราะอยากซื้อก็
ตาม กรณีพี ่อาจจะไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่ เพราะพี่ไม่ค่ อยเน้นขาย แต่วาดเพราะ
ความชอบของพ่ีเองมากกว่า” (สัมภาษณ์คุณก้อย , 1 เมษายน  พ.ศ. 2563)  

จะเห็นได้ว่าราคาต้นทุนของวัสดุ ความต้องการของทั้งกลุ่มแฟนคลับและตัวผู้ผลิต
นั้นมีผลต่อความถี่ในการผลิตสินค้าออกมาขายด้วย ซึ่งราคาของสินค้าจะสูงหรือไม่ก็ขึ้นอยู่
กับจำนวนความต้องการซื้อของผู้บริโภคด้วย รวมถึงพ้ืนที่ในการขายสินค้าก็มีส่วนต่อการขาย
สินค้าเช่นกัน ทั้งนี้เมื่อมีการราคาสินค้าที่เหมาะสมแล้ว ขั้นตอนต่อจากนี้ก็มีผลที่จะต่อยอด
การให้เกิดการบริโภคต่อไปได้นั ้นจะต้องเกิดจากการเผยแพร่เพื ่อโปรโมทสินค้าเป็น
กระบวนการถัดไป 

2.4 การเผยแพร่และการโปรโมทงานแฟนอาร์ต       

พื้นที่ทางอินเทอร์เน็ตที่แฟนคลับใช้ในการติดตามศิลปินเกาหลี อาทิเช่น ทวิตเตอร์ 
อินสตาแกรม youtube และvlive เป็นต้น โดยทวิตเตอร์ถือได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับ
ความนิยมมากในกลุ่มแฟนคลับ เพราะสามารถที่จะติดตามข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจาก
ในทวิตเตอร์มีสิ่งที่เรียกว่า เทรนด์25 ทำให้สามารถรับรู้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นหรือเป็นกระแสอยู่ใน
ขณะนั้น เช่นเดียวกับที่แฟนคลับส่วนใหญ่เลือกใช้ทวิตเตอร์เป็นพื้นที่ในการลงงานแฟนอาร์ต 
เพราะสามารถทำให้คนกลุ่มใหญ่รับรู้ได้อย่างรวดเร็ว และหลังจากที่งานแฟนอาร์ตได้รับ
ความนิยมในกลุ่มแฟนคลับและมีความต้องการให้ผลิตสินค้าจากงานแฟนอาร์ต ส่งให้ทวิตเต
อรก์ลายเป็นพื้นที่ในการโปรโมทสินค้าจากงานแฟนอาร์ตได้อีกช่องทางหน่ึงด้วย 

โดยคุณก้อย (นามสมมติ) อายุ 29 ปี อาชีพสถาปนิก กล่าวว่า”ส่วนใหญ่จะโพสต์ใน
ทวิตเตอร์ เพราะคนติดตามในช่องทางนี้มากที่สุด อีกทั้งตัวงานยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเรา
โปรโมทด้วย เพราะหลังจากที่มีคนสนใจต้องการให้เราผลิตเป็นสินค้าแฟนอาร์ต ทวิตเตอร์จึง
เหมือนเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนของเรากับแฟนคลับคนอื่น และในปัจจุบันคนนิยมการชอปปิ้ง
ออนไลน์มากขึ้น อีกทั้งมีความสะดวกให้กับคนในพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งคนส่วนใหญ่ยอมจ่ายค่า
จัดส่ง ส่วนในด้านการโปรโมทนั้นส่วนใหญ่เราก็จะโพสต์ลงในทวิตเตอร์ แล้วให้คนที่ติดตาม

 
25 เทรนด์ คือ การเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ์ที่คนส่วนมากนิยม เช่น การแต่งกาย เสื้อผ้า เครื่องสำอาง เป็นต้น 
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ช่วย26รีทวิตต่อกันไปเรื่อยๆ ในกรณีทีเราเปิดพรีออเดอร์ คือ สินค้าที่รอผลิต ให้กับผู้ที่สนใจก็
จะมีระยะเวลาของการสั่งซื้อ การตลาดของเราส่วนใหญ่จะมาจากคนที่ชื่นชอบผลงานและ
ติดตามทวิตเตอร์ของเรามากกว่า เพราะหลังจากที่เขาซื้อสินค้าของเราแล้วก็จะมีการถ่ายรูป
สินค้าของเราแล้วช่วยรีวิวติดแท็กมายังแอคเคาท์ @gagoijaii ของเรา ถือว่าการที่มีคนรีวิวก็
เป็นการโปรโมทให้เราไปในตัว ถือว่าเป็นกลยุทธ์ของการขายของออนไลน์ในปัจจุบันนะ” 
(สัมภาษณ์คุณก้อย , 27 มกราคม พ.ศ. 2563)    

 

 

        

ภาพที่ 31 : การรีวิวสินค้าผ่าน @gagoijaii ที่มา : @gagoijaii 

ทางด้านคุณช่า (นามสมมติ) อายุ 23 ปี อาชีพฟรีแลนซ์ กล่าวว่า “เราจะอัพงานลง
ทวิตเตอร์เป็นหลัก เมื่อก่อนคนติดตามแอคเคาท์เราแค่ 600 แต่ปัจจุบันคนติดตามเพิ่มมาก
ขึ้นหลังจากที่เราวาดแฟนอาร์ตลงทวิตเตอร์ หลังจากที่เราเริ่มทำของขายก็มีคนมารีวิว ให้
ผ่าน @bobbyphobia_ หรือ #bobbyphbreview ทำให้เรามีความน่าเชื่อถือมากขึ้น แล้ว
ด้วยบางคนที่รีวิวเป็นคนที่มีผู้ติดตามเยอะมารีวิวให้ คนก็ย่ิงมาตามเราเยอะขึ้น เรามองว่าการ
ติดแฮชแท็กก็เป็นการตลาดอย่างหนึ่ง แล้วก็เป็นเรื่องของจังหวะ เพราะก่อนที่เราจะเปิดให้
คนเริ่มสั่งสินค้า เราจะเริ่มโปรโมทด้วยการอัพลงรูปตัวอย่างลงก่อน 3 -5 วันก่อนเปิดฟอร์ม
สำหรับการสั่งซื้อ 1วัน และเราจะโพสต์ซ้ำอีกครั้งก่อนที่จะเปิดฟอร์มช่วงวันศุกร์ 1 ทุ่มเพราะ
เป็นช่วงที่กลุ่มเป้าหมายเราส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียน นักศึกษา ซึ่งจะว่างและเล่นทวิตเตอร์
เป็นส่วนใหญ่ช่วงเวลานั้น” (สัมภาษณ์คุณช่า , 27 มกราคม พ.ศ. 2563)    

 
26 รีทิวต (Retweet) คือ เป็นการอ้างอิงข้อความของบุคคลอื่น โดยข้อความที่ส่งต่อจะสามารถส่งไปถึงเพื่อนๆ อีก

มากมาย ทั้งของเราเอง และเพื่อนของผู้รับด้วย 



88 
 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 32 : การรีวิวสินค้าผ่าน @bobbyphobia ที่มา : @bobbyphobia 

เช่นเดียวกับคุณครีม (นามสมมติ) อายุ 27 ปี อาชีพพนักงาน กล่าวว่า “เราลงใน
ทวิตเตอร์เป็นหลักเลย หลังจากนั้นก็เริ่มมีคนมาชอบผลงานเราทำให้คนติดตามงานเรามาก
ขึ้น รวมถึงคนที่มารีวิวให้เราใน #อวดของแครกเกอร์ ก็ส่วนช่วยในการโปรโมทงานของเราไป
ด้วย ซึ่งช่วงหลังมานี้เราไดเ้ริ่มอัพผลงานของเราลงในอินสตราแกรมเพิ่มด้วย” (สัมภาษณ์คุณ
ครีม, 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562)  

 

 

 

 

 

 

  ภาพที่ 33 : การรีวิวสนิค้าผ่าน #อวดของแครกเกอร์ ที่มา : @xkrispykreamx 

ในด้านคุณมิว (นามสมมติ) อายุ 23 ปี อาชีพ 3D Artist กล่าวว่า “ส่วนใหญ่เราลง
ในทวิตเตอร์และอินสตาแกรม แต่ในกรณีที่เราจะทำสินค้าขาย เราจะจัดเป็น template รวม
ชิ้นงานที่จะขาย แล้วแปะเป็นรูปเผยแพร่ผ่านทวิตเตอร์เป็นหลักและติดแฮชแท็กเอา แต่ถ้า
บางชิ้นไม่ชัวร์ก็จะเปิดพรีออเดอร์เพื่อสอบถามจำนวนไว้ก่อนค่ะ (สัมภาษณ์คุณมิว , 27 
มกราคม พ.ศ. 2563) 



89 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 34 : การจัด template+เปิดฟอร์มพรีออเดอร์   ที่มา : @raflael0 

จะเห็นได้ว่า การเผยแพร่งานผ่านทวิตเตอร์หรืออินสตาแกรม กลายเป็นส่วนหนึ่งที่
ทำให้แฟนคลับหรือกลุ่มคนที่ชื่นชอบงานแฟนอาร์ตได้เห็นผลงานแฟนอาร์ตดังกล่าวมากขึ้น  
อีกทั้งการที่มีคนมาติดตามเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดความต้องการที่มากกว่าแค่การรับชมเพียง
อย่างเดียว แต่มีความต้องการในการครอบครองภาพเหล่านั้นด้วย จึงก่อให้เกิดการผลิตสินค้า
แฟนอาร์ตขึ้น จึงกล่าวได้ว่าทวิตเตอร์กลายเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่งานแฟนอาร์ต รวมถึง
เป็นพื้นที่ในการโปรโมทสินค้าแฟนอาร์ตของแฟนคลับอีกด้วย ทั้งนี้ก่อนที่สินค้าแฟนอาร์ตจะ
ถูกจำหน่ายได้น้ันจะต้องผ่านขั้นตอนการผลิต การเลือกวัสดุ ซึ่งจะกล่าวในลำดับถัดไป 

2.5 ขั้นตอนการผลิตสินค้าแฟนอาร์ตในรูปแบบต่างๆ 
การผลิตสินค้าในปัจจุบันมีความทันสมัยมากขึ้น เราจะเห็นได้จากผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่

ถูกผลิตออกมามีรูปลักษณ์ที่น่าหยิบใช้และมีความสวยงาม นอกจากรูปลักษณ์ที่แปลกใหม่
แล้ว วัสดุที่ถูกนำมาผลิตนั้นก็มีหลากหลายด้วยเช่นกัน ในการเลือกใช้วัสดุเพื่อให้เหมาะสม
กับการใช้งานนั้นจำเป็นต้องศึกษาหรือพิจารณาจากคุณสมบัติของวัสดุนั้นๆ ให้ตรงกับงานที่
จะออกแบบ หรือการนำวัสดุต่างๆ ที่มีความสามารถในแต่ละด้านมาพัฒนาให้เกิดเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้ เช่นเดียวกับการทำสินค้าแฟนอาร์ต ซึ่งต้องผ่านกระบวกการ
คิด การเลือกวัสดุ การพิมพ์ เป็นต้น โดยสินค้าแฟนอาร์ตในปัจจุบันนั้นถูกผลิตออกมาใน
รูปแบบที่หลากหลายดังนี้ 

จากการสัมภาษณ์คุณก้อย (นามสมมติ) อายุ 29 ปี อาชีพสถาปนิก กล่าวว่า “ส่วน
ใหญ่จะทำสมุดโน้ต โปสการ์ด สติ ๊กเกอร์ Masking Tape ค่ะ” (สัมภาษณ์คุณก้อย , 1 
ธันวาคม พ.ศ. 2562)   เช่นเดียวกับคุณมิว (นามสมมติ) อายุ 23 ปี อาชีพ 3D Arstit กล่าว
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ว่า “ที่ทำอยู่ตอนนี้ก็มีพวงกุญแจ สแตนดี้ โปสการ์ด สติ๊กเกอร์และอื่นๆ ค่ะ” (สัมภาษณ์คุณ
มิว, 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562) เช่นเดียวกับคุณครีม (นามสมมติ) อายุ 27 ปี อาชีพพนักงาน
ประจำ “ที่เราเคยทำก็มีตั้งแต่ โปสการ์ด ปฏิทิน พวงกุญแจ masking tape สติ๊กเกอร์ เข็ม
กลัด zine แผ่นพับ” (สัมภาษณ์คุณครีม, 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562)  และในส่วนของคุณเปียก
ปูน (นามสมมติ) อายุ 27 ปี อาชีพกราฟิกดีไซน์เนอร์ กล่าวว่า“ส่วนใหญ่แล้วตอนนี้เราจะทำ
เป็นโปสการ์ดค่ะ ในอนาคตก็คิดว่าอยากจะทำอย่างอื ่นออกมาขายให้หลากหลายขึ้น
เหมือนกัน” (สัมภาษณ์คุณเปียกปูน, 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ภาพที่ 35 : ตัวอย่างสินค้าแฟนอาร์ต ที่มา : @xkrispykreamx 

จะเห็นได้ว่าสินค้าแฟนอาร์ตในปัจจุบันนั้นถูกผลิตออกมาในรูปแบบที่หลากหลาย 
ซึ่งคุณก้อย (นามสมมติ) อายุ 29 ปี อาชีพสถาปนิก กล่าวว่า “ก่อนจะถึงขั้นตอนการผลิต 
บางครั ้งเราจะเลือกจากรูปที ่อยากวาด หรือบางทีก็คิดจากของที ่จะทำก่อนเช่น การ์ด 
สติ๊กเกอร์ พวงกุญแจอะคริลิค เป็นต้น แล้วถึงหาร้านที่รับทำของที่เราอยากผลิตออกมา 
ขั้นตอนต่อไปเราจะเลือกวัสดุก่อน ซึ่งเราเลือกจากความชอบส่วนตัวด้วย และดูตัวอย่างจาก
ของที่เราชอบ เช่น เราชอบอะไรแบบไหน เราก็สั่งผลิตแบบนั้น บางครั้งก็ปรึกษาทางร้านที่
รับทำ และก็สำรวจความนิยมจากการสอบถาม แหล่งผลิตเราหาจากทวิตเตอร์เลย เพราะ
ปัจจุบันมีร้านรับทำเยอะมาก ซึ่งเรามองว่าเป็นเรื่องปกติเลยมีคนต้องการของก็มีคนผลิตของ 
เพราะวงการติ่งนั้น เกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์ สินค้ากิ๊ฟชอปต่างๆ มาตลอดอยู่แล้ว ตอนเลือก
ร้านผลิตก็เลือกจากรีวิวของร้านนั้นด้วย” (สัมภาษณ์คุณก้อย, 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562) 
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ในส่วนของคุณเปียกปูน (นามสมมติ) อายุ 27 ปี อาชีพกราฟิกดีไซเนอร์ กล่าวว่า 
“อันดับแรกเลยหลังจากที่เราหาร้านผลิตที่ตรงตามความต้องการแล้ว ก็จะส่งให้ร้านพิมพ์งาน
เลยค่ะ ส่วนเรื่องวัสดุเราก็ดูจากที่ร้านรับทำอีกท”ี (สัมภาษณ์คุณเปียกปูน, 15 ธันวาคม พ.ศ. 
2562) เช่นเดียวกับคุณนา (นามสมมติ) อายุ 23 ปี ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั ้นปีที ่ 4 กล่าวว่า 
“นอกจากวาดแล้วก็น่าจะมีแค่การเตรียมไฟล์งานสำหรับส่งร้านให้ตรงกับขนาดที่ร้านกำหนด
ค่ะ ส่วนการเลือกวัสดุ เราจะเน้นที่สามารถใช้งานได้จริง ตัววัสดุมีความแข็งแรง เช่น ความ
หนาของอะคริลิกที่ใช้ทำพวงกุญแจ ก็จะเลือกจากร้านที่มีขนาดทีห่นาที่สุด หรือพวกกระดาษ
โปสการ์ด จะใช้ความหนา 300 แกรมเสมอ เพราะหลังจากที่เราได้ลองผิดลองถูก ได้เรียนรู้
จากการทำมาหลายๆ งานว่าถ้าเลือกวัสดุที่ดีมันจะไม่ลดคุณภาพงานของเรา ราคาแพงหน่อย
แต่งานออกมาสวยก็จ่ายไหวค่ะ  และการเลือกร้านพิมพ์ก็ค้นหาจากในทวิตเตอร์ ซึ่งเรา
เปลี่ยนร้านที่รับผลิตไปเรื่อยๆ ตามความเหมาะสมกันชิ้นงาน” (สัมภาษณ์คุณนา, 7 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562)   

ในด้านคุณมิว (นามสมมติ) อายุ 23 ปี อาชีพ 3D A rtist กล่าวว่า “ขั้นตอนการผลิต
ส่วนใหญ่จะถามเพื่อนที่อยู่สายผลิตเหมือนกันว่าทำร้านไหนบ้าง อย่างถ้าเป็นโดจินหรือ
หนังสือจะมีร้านประจำอย่าง impress printing ไม่ก็ fast book ค่ะ ส่วนโปสการ์ดกับ
สติก๊เกอรจ์ะทำกับร้าน printsii เป็นหลัก เวลาเลือกวัสดุก็จะให้ทางร้านแนะนำหรือดูตัวอย่าง
จากรูปถ่ายกับลูกค้าท่านอื่นๆ ที่รีวิวไว้ค่ะ” (สัมภาษณ์คุณมิว, 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562) 

จะเห็นได้ว่าสินค้าแฟนอาร์ตถูกผลิตออกมาในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อรองรับต่อ
ความต้องการของแฟนคลับที่ชื่นชอบในงานแฟนอาร์ต ซึ่งในปัจจุบันสินค้าแฟนอาร์ตกำลัง
เป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มแฟนคลับ ซึ่งในแง่ของการผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับนักร้องศิลปิน
จากทางต้นสังกัด จะถูกผลิตออกมาจำหน่ายมากเท่าไหร่ สินค้าเหล่านั้นกลับยังไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของแฟน ตัวอย่างแท่งไฟ อัลบั้ม ซึ่งถือว่าเป็นสินค้าหลักที่แฟนส่วนใหญ่เลือก
บริโภค แต่อาจมีข้อจำกัดในการเข้าถึงสินค้าในหลายๆ ปัจจัย เช่น ราคา การขนส่ง เป็นต้น 
แต่เมื่องานแฟนอาร์ตเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในกลุ่มแฟนคลับ และแฟนคลับสามารถที่จะ
ผลิตสินค้าขึ้นมาเพื่อตอบสนองกันเองในกลุ่มแฟนคลับ ทำให้กลุ่มแฟนคลับที่ชื่นชอบงาน
แฟนอาร์ตศิลปินเกาหลีสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายกว่า ส่งผลให้สินค้าแฟนอาร์ตถูกผลิตขึ้น
อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของแฟนในปัจจุบันที่มีแต่จะเพิ่มมากขึ้น และ
ตลาดงานแฟนอาร์ตก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่ทางออนไลน์ที่เข้ามาตอบโจทย์
สำหรับกลุ่มแฟนคลับที่เป็นกลุ่มผู้บริโภคได้อีกด้วย 
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3 งาน Art Market กับสินค้าแฟนอาร์ต  

อาร์ตมาร์เก็ตหรือตลาดนัดแฟนอาร์ต เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ถูกจัดขึ้นเฉพาะให้กับกลุ่มแฟนคลับ
ที่มีความสามารถในการวาดภาพแฟนอาร์ตและการออกแบบสินค้าที่เกิดจากความชื่นชอบในศิลปิน
เกาหลไีด้มีพื้นที่ในการออกบูทขายสินค้ามากกว่าแค่การจำหน่ายในพื้นที่ออนไลน์ แต่ทั้งนี้งานดังกล่าว
ย่อมมีกฎและกติกาในการเข้าร่วมงาน ซึ่งจะต้องอาศัยการติดตามข่าวสารจากเพจที่เป็นผู้จัดงาน 
เนื่องจากว่าเป็นงานที่ถูกจัดขึ้นเฉพาะ ไม่ใช่ใครก็สามารถเข้าได้ แต่จะต้องทำการจองบัตรออนไลน์
เพื่อเข้าร่วมงาน ซึ่งการจองบัตรออนไลน์นี้จะมีราคาถูกกว่าการซื้อบัตรหน้างาน โดยราคาจะอยู่ที่ 80-
100 บาท ซึ่งผู้ร่วมงานในที่นี้แบ่งเป็นผู้ขายและผู้ซื้อ แน่นอนว่าไม่เพียงแต่ผู้เข้าร่วมงาน แต่แฟนคลับ
ที่เป็นนักวาดก็จะต้องมีการจองบูทเพื่อเข้าร่วมงานเช่นเดียวกัน และจะถูกคัดเลือกอีกรอบจากผู้จัด
งาน และจะทราบภายหลังว่าสามารถจองบูทเข้าร่วมงานได้หรือไม่  

ผู้ศึกษาจึงได้ทำการจองบัตรเพื่อเข้าร่วมงานเช่นเดียวกับคนอื่นๆ ทั้งหมด 3 งานคือ งาน 
IKONICs_Fiesta ณ SOFINSPACE สยามสแควร์ ซอย 1 วันที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-15.00 
น.  งาน YGFAIR ณ ศูนย์ประชุมพญาไทพลาซ่าชั้น 13 วันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-17.00 
น. และงาน 2019YTSTAND_MARKET3 ณ Sport Center อาคาร 8 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
เขตกล้วยน้ำไท วันที่ 3 พฤศจิกายน โดยผู้ศึกษาได้ทำการซื้อบัตรเข้างานเพื่อเข้าไปสัมภาษณ์และ
สังเกตการณ์ถึงพฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภค เริ่มตั้งแต่การสังเกตผู้ที่มาเข้าร่วมงาน ลักษณะการ
จัดงานและวิธีการแลกบัตรขั้นตอนต่างๆ  ในการเข้าร่วมงาน และสังเกตลักษณะของสินค้าภายในงาน 
อีกทั้งตัวผู้ศึกษาได้ทำการบริโภคสินค้าดังกล่าวเช่นเดียวกับผู้บริโภคท่านอื่นๆ เพื่อสังเกตพฤติกรรม
ของผู้ผลิตสินค้าและผู้บริโภคโดยรอบไปด้วย ซึ่งทำให้เห็นถึงแฟนคลับที่เข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก 
อีกทั้งภายในงานไม่ได้มีแต่การจัดจำหน่ายแต่สินค้าเพียงเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆ เช่น 
การเต้นโคฟเวอร์ การลุ้นรางวัลจากการซื้อสินค้าภายในงาน เป็นต้น ทำให้ได้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ของผู้
ที่มาร่วมงาน บ้างก็มาคนเดียว หรือเป็นกลุ่ม ซึ่งผู้ศึกษาได้มีการสัมภาษณ์กลุ่มแฟนคลับที่นิยมบริโภค
สินค้าแฟนอาร์ตและแฟนคลับในกลุ่มผู้ผลิตทำให้ทราบถึงทัศนคติด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าแฟน
อาร์ต ไว้ดังนี ้

3.1 ทัศนคติเกี่ยวกับแฟนอาร์ตของแฟนคลับในกลุ่มผู้บริโภค 

โดยคุณจ๋า (นามสมมติ) อายุ 22 ปี ปัจจุบันเป็นนักศึกษา  กล่าวว่า “การไปตลาด
แฟนอาร์ตทำให้เราได้ไปเจอนักวาดที่เราชอบ ไปเสพงานอาร์ตของนักวาดคนอื่นๆ ที่เราไม่ได้
ตามงานของเขา บางคนก็พึ่งมารู้จักในงานด้วยค่ะ ซึ่งถ้าเป็นนักวาดที่เราตามอยู่คือเห็นแล้ว
เรารู้เลยว่าใครวาด” (สัมภาษณ์คุณจ๋า, 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562) เช่นเดียวกับคุณยะส์ 



93 
 

(นามสมมติ) อายุ 19 ปี ปัจจุบันเป็นนักศึกษา  กล่าวว่า “วันนี้เราเหมาโฟโต้การ์ดของพี่ช่าไป
แล้วหนึ่งเซตค่ะ สติ๊กเกอร์ก็ด้วย เรามีแฟนอาร์ตพี่ช่าเยอะมากๆ เพราะส่วนตัวเราชอบ
สติ๊กเกอร์มากๆ เราเอามาติดเคสไอแพดแล้วสวยมาก ซึ่งเราชอบลายเส้นพี่ช่ามากค่ะ งาน
แฟนอาร์ตโคตรจะเป็นเอกลักษณ์เลย มองแล้วรู้เลยว่าคือลายเส้นพี่ช่า ไม่รู้เรารู้สึกไปเองหรือ
เปล่าว่าลายเส้นพี่เค้าบ่งบอกว่าเป็นเมนบ็อบบี้มากๆ ทั้งตัวอักษรและลักษณะการเขียนของพี่
เขา เราเลยตามซื้องานพี่เขาตลอดอย่างวันนี้” (สัมภาษณ์คุณยะห์, 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2562) ทางด้านคุณเบญ (นามสมมติ) อายุ 21 ปี ปัจจุบันเป็นนักศึกษา กล่าวว่า “ปกติเรา
อุดหนุนงานพี่ครีมอยู่แล้วด้วย เพราะลายเส้นพี่เขาเป็นเอกลักษณ์มากค่ะ เราชอบการลงสี
ตรงแก้มในงานมากค่ะ คือเห็นแล้วก็รู้เลยว่าเนี่ยเป็นงานของพี่ครีม ลายมือที่เขียนลงมาในรูป
ก็น่ารักมากค่ะ ซึ่งตอนนี้เรามีของที่พี่ครีมขายเกือบทุกอย่างเลยค่ะ แต่ว่ามีโปสการ์ดบางเซ็ต 
เทป และเข็มกลัดบางลาย ที่เรายังไม่มีไว้ครอบครอง วันนี้เลยว่าจะมาตามซื้อที่งานค่ะ” 
(สัมภาษณ์คุณเบญ, 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)    

นอกจากนี้ ผู้ศึกษาได้มีการสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาสินค้าแฟน
อาร์ตจากกลุ่มแฟนคลับ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคหลักว่ามีความคิดเห็นอย่างไร โดยคุณยะส์ (นาม
สมมติ) อายุ 19 ปี ปัจจุบันเป็นนักศึกษา  กล่าวว่า “เพื่อนเราบอกว่าราคาแพงค่ะ เพราะ
ตอนนั้นเราซื้อหมดเกือบ 800 - 900 บาท แต่ส่วนตัวเราคิดว่าเหมาะสมค่ะ เพราะคุณภาพ
กระดาษดีมาก เราประทับใจตั้งแต่ครั้งแรก แล้วงานออกแบบส่วนใหญ่ก็ราคาประมาณนี้อยู่
แล้ว” (สัมภาษณ์คุณยะห์, 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562) เช่นเดียวกับคุณดิว (นามสมมติ) อายุ 
26 ปี อาชีพวิศวกรโยธา กล่าวว่า “เราว่าเหมาะสมอยู่นะ เรื่องจริงเราก็รู้แหละว่าต้นทุนการ
ผลิตนั้นถูกกว่านี้ แต่หลายคนมักลืมคิดถึงค่าฝีมือ ค่างานลงไปด้วย บางทีการตั้งราคาถูกไปก็
เหมือนเป็นการดูถูกงานตัวเองด้วยรึเปล่า เพราะฉะนั้นการตั้งราคาคงขึ้นอยู่กับคนขายด้วย 
ซึ่งที่ในที่น้ีเราหมายถึงคนสร้างงานแฟนอาร์ตที่มีสิทธิ์ที่จะตั้งราคางานแฟนอาร์ตของตัวเอง ” 
(สัมภาษณ์คุณดิว, 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562) 

ทางด้านคุณแยม (นามสมมติ) อายุ 34 ปี อาชีพนักเขียนนิตยสาร กล่าวว่า “เราคิด
ว่าหลายคนคงมองว่าราคาสูง แต่เราคิดว่าราคาน่าจะขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ซื้อมากกว่า
ค่ะ ถ้าชอบงานใครแล้วเราไม่มาคิดว่างานนั้นเหมาะกับราคาหรือไม่ เราคิดว่าทุกงานล้วนเกิด
จากทักษะและการฝึกฝน ซึ ่งเราไม่ควรตัดสินงานที ่ราคาค่ะ” (สัมภาษณ์คุณแยม , 3 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562) เช่นเดียวกับคุณแอน (นามสมมติ) อายุ 25 ปี อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน กล่าวว่า “เราว่าแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะคะ ซึ่งราคาที่อยูใ่นใจของแต่ละ
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คนย่อมไม่เท่ากันอยู่แล้ว จะว่าราคาแพงก็แพง จะว่าราคาถูกก็ถูก สำหรับเราถ้าถูกใจก็ไม่
แพงนะคะ” (สัมภาษณ์คุณแอน, 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562) 

ในขณะที่คุณเมย์ (นามสมมติ) อายุ 21 ปี ปัจจุบันเป็นนักศึกษา กล่าวว่า “ส่วนใหญ่
เราจะชอบซื้อสินค้าที่นำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวัน อาทิเช่น ปฏิทิน ถ้ามองในด้านของผู้ผลิต
ซึ่งเป็นผู้นำมาขายเอง บางอย่างเราคิดว่าควรมีราคาสูงกว่านี้ด้วยซ้ำ หากมองในรูปแบบของ
การจ้างงาน เราว่าส่วนใหญ่ราคาแฟนอาร์จในปัจจุบันยังมีราคาต่ำกว่าตลาดในวงการวาดรูป
อยู่มากค่ะ” (สัมภาษณ์คุณเมย,์ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562) 

นอกจากนี้ผู้ศึกษาได้มีการสอบถามเพิ่มเติมผู้ที่ไม่ใช่แฟนคลับวงวินเนอร์และไอคอน
เกี่ยวกับราคาสินค้าแฟนอาร์ต โดยคุณฝัน (นามสมมติ) อายุ 22 ปี ปัจจุบันเป็นนักศึกษา 
กล่าวว่า “เรามองว่าไม่แพงนะ เพราะเข้าใจว่างานแฟนอาร์ตค่อนข้างมีต้นทุน วัสดุบางอย่าง
ที่นำมาใช้ในการผลิตก็ไม่ใช่ราคาถูก บวกกับความคิดสร้างสรรค์ของคนทำอีก ซึ่งมันก็แล้วแต่
ตัวงานอีกที และเราว่าราถูกกว่าสินค้าออฟฟิเชียลอีก แต่ก็เข้าใจได้เพราะเป็น สินค้ามี
ลิขสิทธิ”์ (สัมภาษณ์คุณฝัน, 1 เมษายน พ.ศ. 2563) เช่นเดียวกับคคุณแต้ว (นามสมมติ) อายุ 
22 ปี ปัจจุบันเป็นนักศึกษา กล่าวว่า “คิดว่างานแฟนอาร์ตขึ้นอยู่กับความทุ่มเทในงานชิ้นนั้น
ด้วย และด้วยความที่มันเป็นของฟุ่มเฟือย ต้นทุนก็เลยสูง ราคาก็สูงตามไปด้วย แต่คิดว่า
ขึ้นอยู่กับจำนวนคนสั่งหรือซื้อด้วย เพราะถ้าสามารถผลิตได้จำนวนที่มากเรทราคาก็จะถูกลง 
ถ้าถามว่าแพงมั้ยก็แพงนะสำหรับเรา แต่เข้าใจว่าแพงเพราะอะไรเราเลยรับได้  ซึ่งเราเคยเห็น
ที่มีการเอารูปศิลปินมาใช้ โดยไม่ได้สร้างสรรค์เลย อันนั้นเราก็มองว่าแพง แต่แฟนอาร์ตก็ถือ
ว่าถูกกว่าสินค้าออฟฟิเชียลอยู่ดี ล่าสุดเราเห็น SM ทำเทียนมาขายครบรอบ 8 ปี ราคา 1200 
บาท คือราคาพอๆ กับโจมาโลน เป็นเราเราก็ไม่ซื ้อนะแพงไป” (สัมภาษณ์คุณแต้ว, 1 
เมษายน พ.ศ. 2563) 

3.2 ทัศนคติเกี่ยวกับแฟนอาร์ตของแฟนคลับในกลุ่มผู้ผลิต 

ทางด้านของแฟนคลับ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตสินค้าแฟนอาร์ตได้มีการกล่าวถึง งานแฟน
อาร์ตและตลาดแฟนอาร์ตว่ากลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการจำหน่ายสินค้าแฟนอาร์ตและ
สามารถสร้างรายได้ให้กับแฟนคลับในส่วนนี้ด้วย จากการสัมภาษณ์คุณก้อย (นามสมมติ) 
อายุ 29 ปี อาชีพสถาปนิก กล่าวว่า“การมาออกบูททำให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมองว่า
พื้นที่ตลาดตรงนี้กลายได้เป็นพื้นที่ของการรวมตัวของกลุ่มแฟนคลับอย่างแน่นอน เพราะงาน
นี้เกิดมาเพื่อรองรับบุคคลเหล่านี้เลย มันคือเป้าหมาย คือจุดประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นการได้ซื้อ
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สินค้าที่มีศิลปินที่ชอบ งานอาร์ตต่างๆ มันก็น่าแปลกที่งานอาร์ตกลายมาเป็นส่วนหนึ่งใน
กิจกรรมของแฟนด้อมที่ต้องมีทุกด้อม” (สัมภาษณ์คุณก้อย, 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562)  

ส่วนคุณมิว (นามสมมติ) อายุ 23 ปี อาชีพ 3D Arstit กล่าวว่า“เรามองว่าเป็นพื้นที่
สำหรับคนที่ชอบอะไรเหมือนๆกัน ได้พบปะและพูดคุยในสิ่งที่สนใจเหมือนกัน และงานแฟน
อาร์ตยังสามารถสร้างรายได้ให้กับเราด้วย หากมีคนชอบในตัวงานเราก็สามารถทำให้งานของ
เราขายได้ค่ะ ทั้งนี้ทั้งน้ันขึ้นอยู่กับจำนวนผู้บริโภคและกำลังซื้อด้วยเหมือนกัน บางคนสะดวก
ใจเสพและให้กำลังใจกับสายนักวาดเพื่อให้พวกเขามีกำลังใจผลิตงานต่อไป บางคนอุดหนุน
หรือชอบชิ้นงานก็ซื ้อ ส่วนตัวเราทำแฟนอาร์ต เพราะได้สร้างความสุขให้แฟนคลับและ
ส่วนตัวเรายังได้โปรโมททั้งศิลปินและแฟนด้อมด้วยค่ะ เพราะถ้าเราทำเพียงเพราะหวังผล
กำไรอย่างเดียวก็คงจะไม่มีความสุข และด้วยความที่งานแฟนอาร์ตไม่ได้จัดบ่อย ประมาณ 2 
ครั้งต่อปี ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นการขายในออนไลน์ ถึงจะวาดประจำ แต่เราก็นานๆ ทีถึงทำ
ขายด้วย เรียกได้ว่าเป็นรายได้สริมมากกว่า” (สัมภาษณ์คุณมิว, 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562) 
เช่นเดียวกับคุณครีม (นามสมมติ) อายุ 27 ปี อาชีพพนักงานประจำ กล่าวว่า “นอกจาก
รายได้ที่เราได้รับแล้ว เรามองการได้มาออกงานแฟนอาร์ตคือดีเลยค่ะ เพราะลูกค้าบางคน
ชอบที่จะได้เห็นสินค้าของจริง แล้วอีกอย่างงานนี้เป็นอีกพื้นที่ที่เราจะได้พบเจอคนใหม่ๆ ไม่
ว่าจะคนผลิตสินค้า หรือคนที่แวะมาหาพูดคุย และถือว่าเป็นการโฆษณาตัวเองให้คนได้รู้จัก
ผลงานเรามากขึ้น” (สัมภาษณ์คุณครีม, 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562)   

คุณช่า (นามสมมติ) อายุ 23 ปี อาชีพฟรีแลนซ์ กล่าวว่า“เรามองว่างานแฟนอาร์ต
สร้างรายได้ให้กับเราเลย หลังจากที่เราเริ่มขายสินค้าแฟนอาร์ต เราก็ใช้เงินจากตรงนี้ในการ
ไปคอนเสิร์ต รวมถึงการไปเที่ยวต่างประเทศของเราด้วย และพอมีตลาดแฟนอาร์ตเข้ามาก็
กลายเป็นช่องทางสร้างรายได้และเรามองว่ามันสนุกมาก เพราะคนที่มางานส่วนใหญ่พูด
ภาษาเดียวกัน เป็นพื้นที่ปลดปล่อยสำหรับคนอย่างเราเลย แต่หลังจากได้งานประจำ เราก็
วาดเล่นเป็นส่วนใหญ่มากกว่า ไม่ได้ทำเป็นสินค้าออกมาแบบจริงๆจังๆ” (สัมภาษณ์คุณช่า, 8 
ธันวาคม พ.ศ. 2562)  และคุณเปียกปูน (นามสมมติ) อายุ 27 ปี อาชีพกราฟิกดีไซน์เนอร์ 
กล่าวว่า “การออกงานอีเว้น ตลาดนัด ถือได้ว่าเป็นพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนกันระหว่างแฟน
คลับกับนักวาด แล้วก็นักวาดกับนักวาดด้วยกันอีกทีเลยค่ะ นอกจากนี้เรามองว่ามันการวาด
รูปสามารถต่อยอดได้มากกว่าแค่การวาดรูปแฟนอาร์ต เพราะเดี๋ยวนี้นักวาดหลายคนได้
รายได้จากการเอางานตัวเองมาทำผลิตภัณฑ์ของใช้ ของสะสมให้คนที่ติดตามซื้อไปอีกที บาง
คนก็มีรายได้จากการรับวาดปกแฟนฟิคอะไรแบบนี้ได้ด้วยค่ะ เช่นเดียวกับแฟนคลับที่วาด
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แฟนอาร์ตที่ได้มีพ้ืนที่ในการนำงานของตนเองนำมาจำหน่ายอีกด้วย” (สัมภาษณ์คุณเปียกปูน
, 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562) 

จะเห็นได้ว่า ตลาดแฟนอาร์ตในปัจจุบันเป็นที่นิยมในกลุ่มแฟนคลับที่มีความชื่นชอบ
ในสิ่งเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เล็กๆ ให้แฟนคลับที่มีความสามารถนำผลงานของ
ตนเองมาเปิดขายให้กับผู้ที่สนใจและชื่นชอบสิ่งเดียวกัน จากเดิมที่รู้ จักจากพื้นที่เล็กๆ อย่าง
ทวิตเตอร์ เมื่อมีกลุ่มที่สนใจเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้เกิดเป็นงานแฟร์เล็กๆ ขึ้น และถือได้ว่าเป็น
อีกหนึ่งพื้นที่ที่กลุ่มแฟนคลับใช้เป็นที่พบปะพูดคุยกัน แต่สิ่งที่สำคัญเลยคือตลาดแฟนอาร์ต
กลายเป็นพื้นที่ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มแฟนคลับที่วาดแฟนอาร์ตได้นำงานของตัวเอง
นำมาจำหน่ายภายในงานและคาดว่าในอนาคตตลาดแฟนอาร์ตนี้จะได้รับความนิยมเพิ่มมาก
ขึ้นและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มแฟนคลับได้อย่างแน่นอน 

จากที่กล่าวไปทั้งหมดนี้ ในเรื่องราวของกระแสวัฒนธรรมที่เข้ามามีบทบาทและอิทธิพลต่อ
กลุ่มแฟนคลับ และส่งผลทำให้เกิดการบริโภคสินค้าที่เกี่ยวข้องกับศิลปินเกาหลี อีกทั้งในเรื่องบทบาท
ของแฟนคลับที่มีการเปลี่ยนแปลง ที่สามารถนำความชอบของตนเองในการวาดภาพแฟนอาร์ต  ซึ่ง
ทั้งนี้จะต้องเกิดจากการติดตามและเข้าใจในวัฒนธรรมของแฟนด้อมนั้นๆ อาทิเช่น การเข้าใจในเรื่อง
ของคู่ชิป การติดตามเพลงจากมิวสิควิดีโอ รวมถึงรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงจะสามารถสื่อการวาด
ภาพแฟนอาร์ตของวงวินเนอร์หรือวงไอคอนออกมาได้เป็นอย่างดี ซึ่งจากที่เป็นเพียงแค่งานอดิเรก แต่
ปัจจุบันสามารถสร้างรายได้ให้กับแฟนคลับอีกด้วย แต่ทั้งนี้จะต้องผ่านกระบวนการผลิตขั้นตอนต่างๆ 
ที่จะนำไปสู่การผลิตสินค้าออกมาได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งถือว่าเป็นงานอดิเรกที่ใช้เวลาว่างให้เกิดปะ
โยชน์ และเป็นอีกหนึ่งมุมมองของกลุ่มแฟนคลับที่น่าสนใจ ซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกนำไปวิเคราะห์และสรุป
ในเนื้อหาบทถัดไป 
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บทที่ 5 

  บทวิเคราะห์และสรปุผล 

จากการศึกษาเรื่อง “ความเป็นแฟนคลับกับการสร้างสรรค์ สู่การเป็นผู้ผลิตสินค้าแฟนอาร์ต” 
ผ่านการรวบรวมข้อมูลจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและจากการลงพื้นที่ภาคสนาม ทำให้ผู้ศึกษาทราบ
ถึงกระแสวัฒนธรรมเกาหลีที่เข้ามามีอิทธิพลในไทย ก่อให้กระแสความนิยมตั้งแต่การนำซีรี่ย์เข้ามา 
รวมถึงกระแสความนิยมของวงวินเนอร์และไอคอนที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน 
และทราบถึงประวัติความเป็นมาของแฟนคลับของทั้งสองวง นำไปสู่การวาดรูปแฟนอาร์ตที่แสดงออก
ถึงอัตลักษณ์ผ่านการรับรู้ร่วมกันของแฟนคลับและแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการบริโภค อีกทั้งบทบาท
ของแฟนคลับที่เปลี่ยนแปลงไป นำมาสู่การทำความเข้าใจในเรื่องของกระบวนการเป็นผู้ผ ลิตสินค้า
แฟนอาร์ตและมุมมองต่างๆ รวมถึงพื้นที่การจัดงานแฟร์หรือตลาดแฟนอาร์ตที่กลายเป็นอีกหนึ่งพื้นที่
ที่สามารถสร้างรายได้ รวมถึงเป็นสถานที่พบปะในกลุ่มผู้ที่มีความชื่นชอบเดียวกันได้มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างแฟนคลับกับนักวาด และนักวาดกับนักวาดด้วยกันเองอีกด้วย ซึ่งสำหรับการ
นำเสนอในบทนีผู้้ศึกษาจะนำแนวคิดวัฒนธรรมแฟน (Fan Culture)  และแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Creative Economy) มาใช้เพ่ือการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาดังต่อไปน้ี 

จากแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมแฟน (Fan Culture)  ผู้ศึกษาเลือกนำมาอธิบายถึงวัฒนธรรม
แฟนเกาหลีที่ปรากฎขึ้นในสังคมไทย ตามที่ Henry Jenkins ซึ่งเป็นหนึ่งในนักวิชาการที่เป็นผู้ริเริ่ม
แนวทางในการศึกษาแฟน โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางสังคม คำอธิบายเรื่องแฟนจึง
เกี ่ยวข้องกับระบบอุตสาหกรรม (culture industry) ที ่เน้นการผลิตสินค้าเพื ่อมวลชนและมี
จุดมุ่งหมายเพื่อกำไร โดยเน้นให้ผู้บริโภคสามารถอ้างอิงจากความชื่นชอบ (Identification) การมีส่วน
ร่วม (Participation) และการรวบเข้าหากัน (Convergence) เพื่อเป็นหลักประกันในการขายสินค้า 
(กาญจนา แก้วเทพ , 2555 : 318) โดยผู้ศึกษาเลือกใช้แนวคิดของ Henry Jenkins ที่ปรากฏอยู่ใน
หนังสือ Textual Poachers โดย อาศัยคำอธิบายเรื่องลักษณะที่พึงมีของแฟนของสื่อและศิลปินดารา 
ดังต่อไปนี้  

1.ความชื่นชอบ (Identification) ที่แฟนคลับมีต่อศิลปิน โดยมักจะนำความชื่นชอบอารมณ์ 
ความรู้สึกของตัวเองผูกเข้าไว้กับศิลปิน มีการนำตัวบทที่ศิลปินสื่อนำมาแสดงเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง
จะเห็นได้ว่าแฟนเป็นผู้ที่คุ้นเคยใกล้ชิดทางวัฒนธรรม (culture proximity) กับวัตถุแห่งความชื่นชอบ
ของพวกเค้า ทว่าในขณะเดียวกันก็ยังคงเว้นระยะห่างไว้ให้อยู่ในจุดที่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ 
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(critical distance) และสามารถสร้างสรรค์ความหมายต่างๆ ออกมาจากตัวบทได้เองผ่านการกระทำ
และคำพูด เนื่องจากคนเป็นแฟนจะเปิดรับและบริโภคสื่อที่ตนชื่นชอบ นอกจากนี้แฟนจะมีการติดตาม
ศิลปินมาเป็นระยะเวลายาวนาน จะเห็นได้จาก โดยคุณนา (นามสมมติ) อายุ 23 ปี ปัจจุบันศึกษาอยู่
ชั้นปีที่ 4  ที่มีความชื่นชอบในวงไอคอน ซึ่งมักจะมีการบริโภคและเปิดรับต่อสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบ กล่าว
ว่า “แท่งไฟของแต่ละวงจะมีความเฉพาะตัว ลักษณะรูปทรง หรือสีก็จะต่างกันไปใช่มั้ย อย่างแท่งไฟ
ของไอค่อนก็มีความต่างจากวงอื่น เนื่องจากรูปทรงที่ เป็นทรงกระบอก เหมือนกระบอง เราว่ามันให้
ความรู้สึกแข็งแรง เข้มแข็ง และพอเป็นสีแดงที่เป็นสีประจำแฟนด้อมยิ่งดูดุดัน เป็นเหมือนสัญลักษณ์
แทนความเป็นไอค่อนได้เลย แนวเพลงของไอค่อนหลากหลายก็จริง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงแนวฮิป
ฮอพจังหวะหนักๆ หรืออย่างชื่อแฟนด้อมที่ศิลปินตั้งให้แฟนๆ ก็มีความหมายที่สอดคล้องกันกับชื่อวง
นั้นๆ อย่างของไอคอนิค โลโก้วงเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีขีดเว้นเป็นช่องๆ ฮันบินซึ่งเป็นหัวหน้าวงไอคอนก็
เคยอธิบายไว้ว่า  ถ้าพวกเราเติมช่องว่างในสัญลักษณ์ของไอค่อนให้เต็ม พวกเราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยม
ด้านขนาน ซึ่งหมายความว่าพวกคุณได้เข้ามาเติมเต็มพวกเราครับ มันทำให้เรารู้สึกถึงคามเป็นไอคอ
นิคที่พวกเขาส่งมา” (สัมภาษณ์คุณนา, 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562) 

อีกทั้งแฟนเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการตีความและวิจารณ์ตัวบทได้ ซึ่งมีความละเอียด
ลึกซึ้ง มากกว่าผู้ชมในระดับทั่วไป แฟนสามารถที่จะจดจำตัวบทได้อย่างแม่นยำแม้ตัวบทเหล่านั้นจะ 
แสดงออกในลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนั ้นแฟนจึงไม่ต้องตีความตัวบทตามที่ผู ้ผลิตกำหนดมาให้  
(preferred reading) แต่สามารถที่จะต่อรอง (negotiate) รวมถึงปฏิเสธ (oppositional) ต่อผู้ผลิต
ได้อีกด้วย ทางด้านคุณมิว (นามสมมติ) อายุ 23 ปี อาชีพ 3D Arstit ถึงแม้จะเริ่มติดตามไอคอนมา
จากการฟังเพลง แต่ก็มีความเชี่ยวชาญและมีความเข้าใจในศิลปินได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง กล่าวว่า 
“ช่วงแรกที่เข้ามาติดตามยังจำช่ือศิลปินไม่ได้เลยด้วยซ้ำ เพราะเริ่มชอบมาจากการฟังเพลง ซึ่งตอนนั้น
เราก็จะติดภาพบนเวที ด้วยคาแรคเตอร์บนเวทีของเขา แต่หลังจากที่ได้ติดตามเรื่อยๆ  ทำให้เรารู้จัก
ลักษณะนิสัยของเขามากขึ้น บางทีเราก็เอาลักษณะเหล่านี้ของเขานำไปเรียกชื่อ เช่น ฮันบินวงไอคอน 
เราก็จะเรียกเจี๊ยบ มันให้อารมณ์แบบน่าเอ็นดูแบบลูกเจี๊ยบ เพราะเขาชอบทำปากบุ่ยๆ และการ
แต่งตัวที่ชอบใส่เสื้อผ้าสีเหลืองอะไรแบบนี้ ซึ่งแตกต่างจากบุคลิกในตอนที่เขาขึ้นแสดงมากๆ ที่จะดู
จริงจังอาจจะเพราะเขาเป็นแรปเปอร์ด้วย และเรามีเพื่อนคนหนึ่งที่ตอนนั้นยังไม่ได้ตามไอคอน ซึ่ง
เพื่อนไปเจอคลิปแบบสั้นๆ ตอนฮันบินโวยวายอะไรแบบนี้แล้วตอนนั้นเพื่อนบอกฮันบินน่ากลัว แต่
หลังจากนั้นเพื่อนก็มาตามไอค่อนกับเราและได้เห็นน้องในหลายๆ มุมเลยรู้จักว่า ที่เห็นนั้นเขาแค่เล่น
กัน” สมัภาษณ์คุณมิว, 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563      
 การที ่แฟนคลับสามารถจดจำลักษณะคาแร็คเตอร์ของศิลปินที ่แสดงออกในลักษณะที่
แตกต่างกัน อันเกิดมาจากการได้ติดตามศิลปินอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน ดังนั้นแฟนจึง
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ไม่ต้องตีความตัวบทตามที่ผู้ผลิตกำหนดมาให้ (preferred reading) อย่างฮันบินที่เป็นแรปเปอร์และ
มีบทบาทในวงเป็นหัวหน้าวง ด้วยความรับผิดชอบทำให้บางครั้งมีการแสดงออกในลักษณะที่จริงจัง 
แต่แฟนสามารถที่จะเข้าใจและตีความออกมาในมุมมองที่แตกต่างจากที่เห็นได้ 

2.การมีส่วนร่วม (Participation) ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปินและตัวแฟนคลับเองได้เข้า
ไปมีส่วนร่วม  ทั้งในแง่ของการเป็นผู้ที่บริโภคผลงานที่ชื่นชอบอย่างกระตือรือร้น (active) ซึ่งจะ
แสดงออกผ่านการกระทำต่างๆ เช่น เรียกร้องให้สื่อที่พวกเขาชื่นชอบได้ดำเนินการผลิตเนื้อหาต่อไป
ได้หรือเสนอทิศทางให้แก่ผู้ผลิตว่าควรไปต่ออย่างไร โดยคุณมิว (นามสมมติ) อายุ 23 ปี อาชีพ 3D 
Arstit กล่าวว่า“การที่แฟนๆ เรียกร้องให้ศิลปินปล่อยอัลบั้มหรือไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามมีผลมาก ส่วน
ค่ายจะจัดการต่อยังไงอันนี้ไม่รู้ค่ายเหมือนกัน เพราะขนาดเราเรียกร้องเยอะขนาดนี้แล้วบางทียังไม่
ปล่อยให้ศิลปินคัมแบคเลย แต่ที่แน่ๆ คือศิลปินมีกำลังใจที่รู้ว่าแฟนคลับรอพวกเขา ส่วนตัวคิดว่าแฟน
คลับก็มีส่วนช่วยให้ทีมงานคิดคอนเท้นท์โชว์ในคอนเสิร์ตมากกว่า เช่นแฟนๆเรียกร้องอยากเห็นอะไร
แบบนี้ในคอน บางทีทีมงานหรือศิลปินก็คงไปช่วยวางแผนกันว่าจะจัดประมาณนี้” (สัมภาษณ์คุณมิว, 
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563) เช่นเดียวกับคุณโดยคุณก้อย (นามสมมติ) อายุ 29 ปี อาชีพสถาปนิก กล่าว
ว่า “อย่างวินเนอร์ที่ตอนนี้มีสมาชิกในวงจะต้องเข้ากรมภายในปีนี้ เราก็อยากเห็นออกอัลบั้มหรือมี
คอนเสิร์ตให้ได้มากที่สุด เพราะกว่าจะได้ออกอัลบั้มคบทั้งวงต้องรออีกหลายปี ซึ่งวินเนอร์ก็ทำให้แฟน
คลับตามที่ต้องการเลยและบอกว่าจะพยายามทำเพื่อแฟนๆ” (สัมภาษณ์คุณก้อย, 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2563) จะเห็นว่าแฟนคลับมีบทบาทและมีการแสดงออกอย่างกระตือรือร้นถึงความต้องการของพวก
เขา รวมถึงการให้คำแนะนำต่อศิลปินหรือทางต้นสังกัดของศิลปินด้วย 

3.การรวบเข้าหากัน (Convergence) เป็นสื่อผสมที่ทำให้คนเกิดการติดตามและส่งผลทำให้
เกิดการมีส่วนร่วมกับศิลปินและแฟนคลับได้มากขึ้น จากการติดตามศิลปินส่งผลให้แฟนคลับที่มีงาน
อดิเรกในการวาดรูป หันมาวาดรูปแฟนอาร์ตมากขึ้น ซึ่งแฟนคลับกลุ่มนี้มักจะมีความชื่นชอบส่วนตัว
ในการวาดรูปเป็นส่วนใหญ่ พร้อมกับมีความสนใจและชื่นชอบในศิลปินเกาหลีอีกด้วย ซึ่งการวาดรูป
เพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถบ่งบอกได้ว่ารูปวาดนั้นเป็นงานแฟนอาร์ตได้เลย หากผลงานนั้นไม่ได้สื่อ
ถึงเอกลักษณ์ สัญลักษณ์ หรือคาแรคเตอร์ของศิลปิน  ซึ่งทำให้เห็นว่า นอกจากแฟนคลับจะเป็น
ผู้บริโภคแล้ว ยังสวมบทบาทเป็นผู้ผลิตงานทางด้านแฟนอาร์ตจากที่ได้กล่าวไปข้างต้น อีกทั้งมีแฟน
คลับบางกลุ่มการเรียกร้องหรือแสดงความต้องการให้แฟน ซึ่งเป็นผู้ผลิตสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของของแฟนคลับกลุ่มใหญ่ได้ ผลผลิตดังกล่าวจึงพลิกบทบาทจากแฟนกลายเป็นผู้ผลิต (บุณย
นุช นาคะ , 2560 : 2)  อีกทั้งตัวสื่ออย่างทวิตเตอร์มีส่วนทำให้คนมาติดตามศิลปินเพิ่มขึ้นและมีส่วน
ทำให้แฟนคลับสามารถนำงานอดิเรกของตนเองนำมาทำควบคู่ไปกับความชื่นชอบที่มีต่อศิลปินในฐาน
แฟนคลับได้อีกด้วย 
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ตามที่คุณเปียกปูน (นามสมมติ) อายุ 27 ปี อาชีพกราฟิกดีไซเนอร์ กล่าวว่า “จากที่วาดเป็น
งานอดิเรกมักและมักจะอัพโหลดผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัว พอเริ่มมีคนติดตามมีคนเริ่มจำลายเส้นเราได้ก็
เพิ่มช่องทางเผยแพร่อีก 2 ช่องทางคือ Instagram กับเว็บสำหรับทำบล็อก อย่าง DevianArt ค่ะ ด้วย
ความตั้งใจว่าแค่อยากทำเป็นงานอดิเรกเท่านั้นแต่หลังๆ คนที่มาติดตามมักจะทักมาบอกว่าอยากเก็บ
สะสมค่ะ ก็เลยทำออกมาเปิดขายบ้างแล้วแต่โอกาส แล้วหลังจากนั้นถึงได้มีโอกาสเอาผลงานที่เคย
วาดไว้ออกมาขายตามงานตลาดบ้าง หลังจบงานตลาดก็มีเปิดขายออนไลน์สำหรับคนที่ติดตาม แต่ไม่
สามารถไปอุดหนุนที่งานตลาดได้ จริงๆ ไม่ค่อยได้เอาผลงานออกมาขายบ่อยเท่าไหร่หรอกค่ะ” 
(สัมภาษณ์คุณเปียกปูน, 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562) เช่นเดียวกับโดยคุณก้อย (นามสมมติ) อายุ 29 ปี 
อาชีพสถาปนิก กล่าวว่า “หลังจากที่พี่จะวาดรูปและจะอัพโหลดผลงานผ่านทางทวิตเตอร์ เลยทำใหม้ี
คนเริ่มเข้ามาติดตามเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันถือว่าประสบความสำเร็จมากนะสำหรับพี่ เพราะผลงาน
ที่วาดออกมามีคนให้ความสนใจและให้ทำของออกมาขาย” (สัมภาษณ์คุณก้อย, 1 ธันวาคม พ.ศ. 
2562) 

งานแฟนอาร์ตที่แฟนส่วนใหญ่สร้างขึ้นนั้นมีที่มาและแรงจูงใจที่เกิดจากความรัก ความชื่น
ชอบในผลงานของศิลปิน การวาดรูปแฟนอาร์ตจึงเป็นหนึ่งในผลงานศิลปะที่สามารถเป็นสื่อในการ
แลกเปลี่ยนและเผยแพร่วัฒนธรรมแฟน แต่สิ่งที่ได้ตอบกลับมาที่นอกเหนือจากนั้นคือการที่แฟนใน
กลุ่มเดียวกันให้ความสนใจและชื่นชอบในผลงานนั้น เกิดเป็นความต้องการในการบริโภค ส่งผลแฟนที่
วาดรูปแฟนอาร์ตนั้นทำผลงานออกมาเพื่อตอบสนองต่อแฟนคลับด้วยกันเอง ด้วยการทำสินค้าแฟน
อาร์ตขึ้นมาจำหน่าย ซึ่งไม่ใช่การค้าในแง่ธุรกิจเพื่อหวังผลกำไร แต่เป็นการผลิตเพื่อตอบสนองในกลุ่ม
แฟนคลับ และเป็นการยอมจ่ายหรือเป็นค่าตอบแทนให้ก ับความสามารถของแฟนคลับทีมี
ความสามารถในการสร้างผลงานในรูปแบบของงานแฟนอาร์ตและผลิตสินค้ าแฟนอาร์ตออกมาให้
แฟนคลับได้บริโภคในกลุ่มอีกด้วย 

จากการเปลี ่ยนบทบาทของแฟนคลับชุมชนแฟน ( fan community) ทำให้เก ิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อภาพลักษณ์ของแฟนคลับที่คนอื่นมองว่าเป็นคนหมกมุ่นอยู่กับเรื่องไร้สาระ กลายเป็น
ผู้ที่มีความกระตือรือร้นเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์ อย่างการผลิตซ้ำในรูปแบบของงานแฟนอาร์ตก็เป็น
หนึ่งในผลงานที่แฟนคลับสร้างสรรค์ผลงานออกมา และส่งผลให้กลุ่มแฟนคลับที่มีความชื่นชอบ
เดียวกันได้มีการแลกเปลี่ยนผลงานของตนเองร่วมกับแฟนคลับผู้อื่นในการแชร์ผลงานแฟนอาร์ตของ
ตนเองผ่านพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ตอย่างทวิตเตอร์ รวมถึงแฟนคลับผู้ที่ชื่นชอบในผลงานได้มีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นในผลงานแฟนอาร์ตดังกล่าวอีกด้วย 
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 รวมถึงความสามารถในการต่อรองกับอำนาจจากการผลิตผลงานและอุตสาหกรรมสื่อ ตั้งแต่
การต่อรองความหมายกับตัวบท แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องตรงกันข้ามกับความหมายที่ผู้ผลิต
กำหนดมาเสมอไป แต่ยังมีความเป็นผู้บริโภคที่มีความตื่นตัว และมีบทบาทในการผลิตหรือการสร้าง
วัฒนธรรมบริโภคของตนเองขึ้นอีกด้วย และJenkins (2006) ได้เสนออีกมิติหนึ่งของแฟน เพราะ
นอกจากการเป็นผู้บริโภคแล้วรวมไปถึงบทบาทในการเป็นผู้ผลิต  (บุณยนุช นาคะ , 2560 : 29) 
เช่นเดียวกับบทบาทของแฟนคลับในการผลิตสินค้าแฟนอาร์ต ซึ่งผลผลิตของแฟนพลิกบทบาทจาก
ผู้บริโภคไปเป็นผู้ผลิต ทำให้เห็นว่าแฟนไม่ได้มีบทบาทเพียงแค่ผู้รับสารหรือผู้บริโภคเท่านั้น แต่แฟนก็
ยังเป็น Texual Poachers ซึ่งหมายถึงผู้ที่ฉกฉวยการนิยามความหมายของตัวบท ตีความหมายใหม่ 
และสร้างผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงความหมายของตัวบทนั้นอีกด้วย เช่น การนำความชอบจากรายการ 
มิวสิควิดีโอเพลง รูปภาพ คาแร็คเตอร์ของศิลปิน โดยการนำมาตีความใหม่ในรูปแบบของตนเอง ทั้งนี้
การผลิตซ้ำดังกล่าวของแฟนคลับล้วนเกิดจากความชื่นชอบในผลงานนั้น และมักสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อ
บริโภคกันภายในกลุ ่มแฟนคลับเท่านั ้น ไม่ใช่การผลิตซ้ำเพื่อหวังผลกำไรให้เกิดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ และเสมือนเป็นการเผยแพร่ผลงานทำให้คนรู้จักศิลปินที่ตนเองช่ืนชอบเพ่ิมขึ้นอีกด้วย 
 อ ีกท ั ้ งกล ุ ่มแฟนม ีอำนาจในการต ่อรองและเป ็นทางเล ือก  (alternative culture 
community) นอกเหนือจากวัฒนธรรมกระแสหลัก การเกิดขึ้นของกลุ่มแฟนจึงเป็นเหมือนการสร้าง
ชุมชนทางวัฒนธรรมแบบทางเลือกที่ปลดปล่อยผู้ที ่ไม่ มีทางเลือกในวัฒนธรรมกระแสหลัก เป็น
ทางเลือกที่ให้ความรู้สึกที่ปราศจากการครอบงำและสร้างความเท่าเทียมที่ขาดหายไปจากวัฒนธรรม
กระแสหลักในปัจจุบัน (กาญจนา แก้วเทพ, 2555: 309-311) ซึ่งจะเห็นได้จากสินค้าแฟนอาร์ตที่ถูก
ผลิตออกมาในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อรองรับต่อความต้องการของแฟนคลับที่ชื่นชอบในงานแฟน
อาร์ต ซึ่งในปัจจุบันสินค้าแฟนอาร์ตกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มแฟนคลับ ซึ่งในแง่ของการผลิต
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับนักร้องศิลปินจากทางต้นสังกัด จะถูกผลิตออกมาจำหน่ายมากเท่าไหร่ สินค้า
เหล่านั้นกลับยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของแฟน ตัวอย่างแท่งไฟ อัลบั้ม ซึ่งถือว่าเป็นสินค้าหลักที่
แฟนส่วนใหญ่เลือกบริโภค แต่อาจมีข้อจำกัดในการเข้าถึงสินค้าในหลายๆ ปัจจัย เช่น ราคา การขนส่ง 
เป็นต้น แต่เมื่องานแฟนอาร์ตเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในกลุ่มแฟนคลับ และแฟนคลับสามารถที่จะผลิต
สินค้าขึ้นมาเพื่อตอบสนองกันเองในกลุ่มแฟนคลับ ทำให้กลุ่มแฟนคลับที่ชื่นชอบงานแฟนอาร์ตศิลปิน
เกาหลสีามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายกว่า ส่งผลให้สินค้าแฟนอาร์ตถูกผลิตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของแฟนในปัจจุบันที่มีแต่จะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากแฟนคลับสามารถที่เลือกหรือ
ต่อรองได้ จะเห็นได้จากที่คุณยะส์ (นามสมมติ) อายุ 19 ปี ปัจจุบันเป็นนักศึกษา  กล่าวว่า “ส่วนตัว
เราคิดว่าราคาของสินค้ามีเหมาะสมค่ะ คนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และคุณภาพกระดาษดีมาก เรา
ประทับใจตั้งแต่ครั้งแรก แล้วงานออกแบบส่วนใหญ่ก็ราคาประมาณนี้อยู่แล้ว” (สัมภาษณ์คุณยะห์, 3 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562) เช่นเดียวกับคุณแยม (นามสมมติ) อายุ 34 ปี อาชีพนักเขียนนิตยสาร กล่าว
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ว่า “เราคิดว่าหลายคนคงมองว่าราคาสูง แต่เราคิดว่าราคาน่าจะขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ซื้อมากกว่า
ค่ะ ถ้าชอบงานใครแล้วเราไม่มาคิดว่างานนั้นเหมาะกับราคาหรือไม่ เราคิดว่าทุกงานล้วนเกิดจาก
ทักษะและการฝึกฝน ซึ่งเราไม่ควรตัดสินงานที่ราคาค่ะ ” 

 การเกิดขึ้นของกลุ่มแฟนในลักษณะการก่อตัวของชุมชนทางวัฒนธรรมแบบทางเลือก จึงทำ
ให้เราสามารถเลือกได้ที่อยู่นอกเหนือจากวัฒนธรรมกระแสหลัก แต่ยังคงมีความเท่าเทียมกันหรือ
สามารถเข้าใจซึ่งกันและกันได้ด้วยวิธีการแสดงออกในด้านอื่น นอกจากนี้ การเป็น “Fan” แสดงให้
เห็นถึง การแสดงอำนาจทางสังคมอย่างหนึ่ง ทำให้ผู้ที่เป็นแฟนเกิดความมั่นใจต่อสถานการณ์ต่างๆ 
การที่มีสิ่งที่ชื่นชอบจะทำให้แฟนมีโอกาสสร้างการมีตัวตนทางสังคมขึ้นมา (ภูรินทร์ กสิณฤกษ์ , 2556 
: 56) 

จากผลผลิตงานแฟนอาร์ตทำให้เกิดการพลิกบทบาทจากผู้บริโภคไปเป็นผู้ผลิต การผลิตนี้เกิด
ได้โดยกลุ่มแฟนคลับมีส่วนสำคัญ เพราะมีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มแฟนคลับด้วยกันเอง ทำให้เห็นว่า
แฟนคลับไม่ได้มีบทบาทเพียงแค่ผู้รับสารหรือผู้บริโภคผลผลิตจากต้นสังกัดศิลปินเพียงเท่านั้น แต่ใน
อีกด้านหนึ่งแฟนคลับเป็น Textual Poachers คือ ผู้ที่ฉกฉวยความหมายของตัวบท (สิ่งที่พวกเขา
เป็นแฟน) ได้ผ่านการตีความตามความคิดของพวกเขาและได้สร้างผลผลิตที่เปลี่ยนความหมายของตัว
บทที่แฟนคลับเป็นผู้รับสาร เช่น การนำความชอบจากรายการ มิวสิควิดีโอเพลง รูปภาพ คาแร็คเตอร์
ของศิลปิน โดยการนำมาตีความใหม่ในรูปแบบของตนเอง ผ่านงานแฟนอาร์ตและถูกผลิตออกมาใน
รูปแบบของสินค้าแฟนอาร์ต ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างมูลค่าให้กับงานแฟนอาร์ตและมีความแตกกต่างใน
ด้านของความคิดสร้างสรรค์หรือสินค้าในรูปแบบใหม่ที่แตกต่างกับสินค้าจากทางต้นสังกัดศิลปิน
เกาหลี เป็นต้น 

ในส่วนนี้ผู้ศึกษาจะใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (Creative Economy) นำมาใช้ในการ
วิเคราะห์ถึงกระบวนการสร้างมูลค่าสินค้าหรือบริการที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของแฟนนำไปสู่
การผลิต หรือที่เรียกว่า“อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” (Creative Industry) ซึ่งหมายถึง การผลิตที่ต้อง
พึ่งพา “ความคิดสร้างสรรค”์ เป็นสิ่งสำคัญ โดยมุ่งเน้นที่การสร้างมูลค่าผ่านการผลิตงานศิลปะ (วิริยะ 
สว่างโชติ , 2561 : 95)   

การสร้างมูลค่าในงานแฟนอาร์ตนั ้น อาจไม่สามารถสื ่อออกมาได้เท่าการผลิตในงาน
อุตสาหกรรมเพราะเป็นการผลิตเพื่อบริโภคกันในกลุ่มเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งคุณก้อย (นามสมมติ) อายุ 29 
ปี อาชีพสถาปนิก กล่าวว่า “การตั้งราคาส่วนใหญ่จะดูเพื่อนๆ ที่เขาขายมาก่อนว่าขายประมาณ
เท่าไหร่ เช่น ราคาขายสติ๊กเกอร์ส่วนใหญ่อยู่ที ่แผ่นละ 40-60 บาท เราก็ตั้งราคาขายที่ 50 บาท
บางครั้งก็เทียบฝีมือ ความละเอียดของงานเรา ส่วนใหญ่จะตั้งให้ไม่แพงมากจนเกินไปกับราคากลางที่
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ขายกัน และในส่วนของการ์ด สติ๊กเกอร์ ต้นทุนไม่สูงมาก แต่ส่วนใหญ่มักจะมีกำหนดขั้นต่ำในการผลติ 
เลยไม่ตั ้งราคาที ่แพงจนคนซื้อยาก และคนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้” (สัมภาษณ์คุณก้อย, 26 
มกราคม พ.ศ. 2563) 

ความสร้างสรรค์นั้นไม่จำเป็นต้องเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจไปทั้งหมด เพียงแค่สามารถผลิต
ความคิดที่มีนัยยะทางเศรษฐกิจหรือสินค้าที่สามารถซื้อขายได้จากการนำความคิดซึ่งเป็นนามธรรม
ไปสู่สิ่งที่ใช้งานได้จากความคิดสู่ผลิตภัณฑ์ และทำให้ความคิดดังกล่าวใช้งานได้จริง (คุณากร วาณิชย์
วิรุฬห์ , 2552 : 2 ) เช่นเดียวกับการสร้างงานแฟนอาร์ตผ่านความชื่นชอบศิลปินเกาหลีให้ออกมาใน
รูปแบบของผลงานแฟนอาร์ต จนกระทั่งนำมาผลิตเป็นสินค้าแฟนอาร์ตได ้

จากความคิดของคุณมิว (นามสมมติ) อายุ 23 ปี อาชีพ 3D Artist เองก็ได้รับแรงบันดาลใจ
มาจากเพลง Runaway ของบ๊อบบ้ีที่ตนเองมีความชื่นชอบและได้ความคิดในส่วนนี้นำมาผลิตเป็นเป็น
พวงกุญแจ โดยกล่าวว่า “ Enamel pin เป็นเข็มกลัดเหล็ก ซึ ่งเราได้แรงบันดาลใจมาจาก mv 
runaway ของบ๊อบบ้ี โดยในมิวสิควิดีโอนีพ้ี่บ๊อบจะวิ่งเยอะมาก แล้วเนื้อหาในเพลงก็สื่อว่าบางทีอยาก
วิ่งหนีไปให้ไกล แต่เขานั้นมีภาระที่ต้องรับผิดชอบ แรงบันดาลใจเลยมาเป็นรูปรองเท้าที่เขาใส่ในเอ็มวี 
เราออกแบบให้เหมือนมีโซ่ล่ามไว้อยู่ที่รองเท้าทั้งสองข้าง รั้งให้เขาไม่ได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำ แต่โซ่ที่
ล่ามไว้ก็แตกออก ซึ่งเราต้องการสื่อประมาณว่า ไม่ว่ายังไงอะไรก็หยุดเขาไม่ได้ ต่อให้เหนื่อยหรือท้อ
ยังไง ก็จะวิ่งต่อไปทำในสิ่งที่อยากทำและไม่หนีด้วย” (สัมภาษณ์คุณมิว, 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562)  

ในส่วนของคุณช่า (นามสมมติ) อายุ 23 ปี อาชีพฟรีแลนซ์ ได้เลือกผลงานโซโล่ของบ๊อบบี้ 
สมาชิกวงไอคอน นำมาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการวาดแฟนอาร์ตครั้งนี้ ซึ่งถูกผลิตออกมาในรูปแบบ
ของโปสเตอร์และโปสการ์ด โดยกล่าวว่า “เป็นงานแรกเลยที่เราได้รับแรงบันดาลใจมากจากเพลง 
Runaway27 เริ่มจากการมานั่งไล่ดูเอ็มวีอีกรอบแล้วหา element ในเพลง หา feeling ในเพลง แล้ว
รู้สึกว่า runaway เป็นสิ่งที่เราอยากวาดมากๆ ด้วยอารมณ์ต่างๆ เราเลยอยากทำให้งานมันออกมาสื่อ
ถึงอารมณ์ของเพลงนี้ เรารู้สึกดีมากที่ตัวเองสามารถทำงานชิ้นนี้ออกมาได้ ส่วนอีกงานเป็นภาพ  
LOVE & FALL ซึ่งภาพเซตนี้ได้ passion มาจากบ๊อบบี้ในการเป็นแรงบันดาลใจ  ในความรู้สึกที่ว่า
จะต้องพัฒนาตัวเองต่อไปให้ได้ จึงได้วาดเป็นภาพของฉากในแต่ละ MV ที่เราสังเกต แต่ละภาพที่เรา
วาดคือเราไม่ได้มี refference เป็นภาพในเอ็มวีแค่ภาพเดียวหรือมุมเดียวนะ เราวนดูหลายรอบ แล้วก็

 
27 Runaway เพลงโปรโมทจากอัลบั้ม LOVE AND FALL 
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แคปเก็บเอาไว้เพื่อเป็นแบบในการเก็บรายละเอียด อย่างเพลง tendae28 ก็คือเราดูหลายรอบมากๆ 
กว่าจะได้รายละเอียดในฉากนั้นครบ” (สัมภาษณ์คุณช่า, 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562)   

จะเห็นได้ว่า การนำความคิดซึ่งเป็นนามธรรมไปสู่สิ่งที่ใช้งานได้จากความคิดสู่ผลิตภัณฑ์ เรา
เรียกผลที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงนี้ว่า ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (creative product) คือสินค้าหรือ
บริการทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์อันเป็นผลมาจากความสร้างสรรค์และมูลค่าเศรษฐกิจ ผลผลิตของ
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ มักเห็นได้ชัดเจนมากสุดในงานศิลปะ จนหลายคนมองว่าศิลปะคือแก่นของความ
สร้างสรรค์ จนความสร้างสรรค์และศิลปะถูกใช้แทนกัน ทว่าศิลปินไม่ใช่ผู้ผูกขาดความสร้างสรรค์หรือ
เป็นคนงานเพียงคนเดียวในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ความสร้างสรรค์ในศิลปะและความสร้างสรรค์อื่นๆ 
ไม่ได้แตกต่างกัน เพราะศิลปินสร้างสรรค์กว่าหรือประสบความสำเร็จมากกว่ากลุ่มอื่น แต่เป็นเพียง
เพราะพวกเขาทำงานข้องเกี่ยวกับความคิดหรือสุนทรียศาสตร์ระดับหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น (เพิ่งอ้าง , 
2552 : 2 ) ซึ่งกลุ่มแฟนคลับผู้ที่ผลิตผลงานแฟนอาร์ต ทุกคนไม่ใช่ศิลปินแต่เป็นกลุ่มคนที่มีความ
หลากหลาย ตั้งแต่ สถาปนิก พนักงานบริษัทเอกชน กราฟิกดีไซน์เนอร์ 3D Artist  ฟรีแลนซ์ รวมไป
ถึงนักศึกษา แต่กลุ่มคนเหล่านี้มีความชื่นชอบในสิ่งเดียวกันและมีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน
แฟนอาร์ตให้สามารถผลิตออกมาเป็นสินค้าได้  

โดยคุณนา (นามสมมติ) อายุ 23 ปี ปัจจุบันศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 4  กล่าวว่า “ส่วนใหญ่แล้วเราจะ
ชอบวาดคู่ชิปที่ตัวเองชอบเป็นหลัก เลยได้นำความชอบของตัวเองนั้นนำมาใส่ในสินค้าที่ เราตั้งใจทำ
ขึ้นในปีนี้ ก็คือ ปฏิทิน โดยทั้ง 12 เดือน แต่ละหน้าจะมีรูปที่เราวาดอยู่ เวลามองไปจะได้รู้สึกไม่เบื่อ” 
(สัมภาษณ์คุณนา, 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)  และคุณมิว (นามสมมติ) อายุ 23 ปี อาชีพ 3D Arstit 
กล่าวว่า“เรามีความคิดที่จะทำแท่นอะคิลิกสำหรับทับกระดาษ งานนั้นเราได้แรงบันดาลใจมาจาก
เพลง Love Scenario ค่ะ เพราะเป็นเพลงที่ชอบมากๆ เพลงหนึ่ง และเลือกเสื้อผ้าที่ชอบสุดใน  mv 
นั้นของแต่ละคนกับท่าทางก็อิงมาจากเอ็มวีและนิสัยของเมเบอร์ อย่างของฮันบินเป็นท่อนจบที่ทำท่า
เหมือนเล่นเปียโนอยู่น่ะค่ะ ส่วนอีกอันเราได้ความคิดมาจากบั้มโซโล่กับเพลง holup ซึ่งเราชอบมากๆ 
และในบั้มนั้นจะเป็นคนละลุคเลย ลุคหนึ่งจะเป็นปาร์ตี้บอย และเราก็เลือกโซฟาฉากหนึ่งในเอ็มวีมา
เลยค่ะ เราก็หยิบเอาองค์ประกอบที่อยู่ในนั้นมาประกอบด้วย และอีกลุคให้อารมณ์แฟนหนุ่มมากๆ 
เราอิงตามเอ็มวี love and fall เลยค่ะ” (สัมภาษณ์คุณมิว, 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563)  

สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ต้องผ่านการะบวนการคิด การพัฒนาสร้างแบรนด์และรูปร่างของงาน
แต่ละชิ้น ซึ่งสินค้าแฟนอาร์ตเหล่านี้ต่างผ่านกระบวนการคิดและจินตนาการมาจากความชื่นชอบของ

 
28 Tendae เป็นหนึ่งในเพลงจากอัลบั้ม LOVE AND FALL 
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แฟนคลับ ทั้งนี้ผู้ที่เป็นแฟนคลับในกลุ่มเดียวกันจะสามารถรับรู้ในสัญลักษณ์หรือสิ่งที่ผู้วาดต้องการที่
จะสื่อออกมาได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นกลุ่มแฟนคลับที่เป็นผู้ติดตามศิลปินอย่างลึกซึ้งมากกว่ากลุ่ม
บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่แฟนคลับในกลุ่มนี้ และในปัจจุบันเรียกได้ว่ากระแสวัฒนธรรมได้รับความนิยมเป็น
อย่างมาก ในอนาคตเรื่องของการผลิตสินค้าแฟนอาร์ตอาจมีการแข่งขันที่สูงขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่
ปรับเปลี่ยนอย่างทันสมัย การเข้ามาของอินเทอร์เน็ตส่งผลให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย รวมถึง
ความคิดและจินตนาการที่ไม่อาจหยุดยั้งได้และเป็นสิ่งที่สามารถต่อยอดต่อได้เรื่อยๆ  

ทำให้เห็นว่าแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) สามารถนำไปใช้อธิบายถึง
วัฒนธรรมแฟนในบทบาทของผู้ผลิต ซึ่งแม้ไม่ใช่ศิลปินหากมีความสร้างสรรค์และความคิดในทาง
ศิลปะ สามารถที่จะผลิตผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ด้วยการสร้างแบรนด์และรูปร่างของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น
ขึ้นในตลาดที่มีการแข่งขันที่สูงขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนอย่างทันสมัย โดยแฟนคลับที่สามารถ
สร้างสรรค์สินค้าและทำให้สินค้าของตนเองมีความโดดเด่น การคิดค้นและการผลิต วิธีการนำเสนอ
สินค้าที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ และในส่วนของผู้บริโภคในฐานะแฟนคลับที่มีบทบาทสำคัญ
ในการขับเคลื่อน และสามารถบ่งบอกถึงกระแสความนิยมของความต้องการในตลาดได้เป็นอย่างดี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

 

 

สรุป 

ผลจาการศึกษาเรื่อง “วัฒนธรรมแฟนสู่การเป็นผู้ผลิตสินค้าแฟนอาร์ต กรณีศึกษา แฟนคลับ
วงวินเนอร์และวงไอคอน” กล่าวได้ว่าความนิยมของกระแสซีรีย์และเพลงเกาหลีที ่เริ ่มเข้ามาใน
สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง จนต้องยอมรับว่าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันวัฒนธรรมเกาหลีมีอิทธิพลต่อแฟนคลับ
เป็นอย่างมาก และทำให้วัฒนธรรมจากประเทศเกาหลีเริ่มหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือกระแสของศิลปินนักร้องเกาหลี จากที่ผู้ศึกษาได้กล่าวถึงศิลปินวงวินเนอร์และ
ไอคอน เพื่อแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลและความนิยมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 

จากการเกิดขึ้นของวัฒนธรรมแฟนคลับวงวินเนอร์และวงไอคอน ทำให้เห็นถึงอัตลักษณ์ร่วม
ของกลุ่มแฟนทั้งวินเนอร์และไอค่อน รวมถึงการวาดรูปแฟนอาร์ตซึ่งเป็นงานอดิเรกของแฟนคลับและ
ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมแฟนคลับเกาหลี การที่จะถ่ายทอดสิ่งที่แฟนคลับต้องการวาดผ่าน
งานแฟนอาร์ตให้ผู้อื่นรับรู้นั้นจะต้องอาศัยความเข้าใจในสิ่งเดียวกัน โดยส่วนใหญ่แล้วกลุ่มแฟนคลับที่
ชื่นชอบในศลิปินเดียวกันมักจะมีอัตลักษณ์ร่วมกันและมีความสามารถในการรับรู้ร่วมกัน อาทิเช่น วง
วินเนอร์หรือไอค่อน เมื่อเห็นงานแฟนอาร์ตที่แฟนคลับเป็นผู้วาด จะสามารถรับรู้ได้ทันที่ว่านี่คือแฟน
อาร์ตของศิลปินวงใด และส่วนหนึ่งจากการที่แฟนคลับอัพผลงานลงในทวิตเตอร์ ส่งผลให้มีคนติดตาม
เพิ่มมากขึ้นและเกิดเป็นความต้องการที่มากกว่าแค่การชื่นชอบ แต่ต้องการครอบครองในผลงานแฟน
อาร์ตดังกล่าว 

ส่งผลทำให้งานแฟนอาร์ตสามารถต่อยอดและสร้างรายได้ให้กับแฟนคลับ ทำให้เกิดเป็น
กระบวนการคิด การพัฒนาสร้างแบรนด์และรูปร่างของงานแต่ละชิ้น และในปัจจุบันเรียกได้ว่ากระแส
วัฒนธรรมเกาหลีของศิลปินนักร้องเกาหลีนั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ในอนาคตเรื่องของการ
ผลิตสินค้าแฟนอาร์ตอาจมีการแข่งขันที่สูงขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนอย่างทันสมัย การเข้ามา
ของอินเทอร์เน็ตส่งผลให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย รวมถึงความคิดและจินตนาการที่ไม่อาจหยุดยั้ง
ได้และเป็นสิ่งที่สามารถต่อยอดต่อได้เรื่อยๆ 
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ภาพบรรยากาศงาน IKONICs_Fiesta, งาน YG_FAIR และงาน 2019 YGSTAND_MARKET3   
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ภาพที่ 1 ภาพจุดลงทะเบียนในงาน IKONICs_Fiesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ภาพรับของที่ระลึกในงาน IKONICs_Fiest 
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ภาพที่ 3 ภาพบรรยากาศงาน IKONICs_Fiesta 

 

 

 

ภาพที่ 4 ภาพบรรยากาศงาน IKONICs_Fiesta 
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ภาพที่ 5 ภาพบรรยากาศงาน IKONICs_Fiesta 

 

 

 

ภาพที่ 6 ภาพสินค้าจากร้าน bobyphobia 
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ภาพที่ 7 ภาพบรรยากาศงาน งาน YG_FAIR 

 

 

 

ภาพที่ 8 ภาพบรรยากาศงาน งาน YG_FAIR 
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ภาพที่ 9 ภาพบรรยากาศงาน งาน YG_FAIR 

 

 

 

 

ภาพที่ 10 ภาพสินค้าภายใน งาน YG_FAIR 
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ภาพที่ 15 ภาพสินค้าวงวินเนอร์ภายในงาน YGSTAND_MARKET3   

  

 

 

 

ภาพที่ 16 ภาพสินค้าในงาน YGSTAND_MARKET3   
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ภาพที่ 17 ภาพสินค้า masking tape ในงาน YGSTAND_MARKET3   

 

 

 

ภาพที่ 18 ภาพสินค้าในงาน YGSTAND_MARKET3   
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ภาพที่ 21 ภาพสินค้าวงไอคอน ในงาน YGSTAND_MARKET3   

 

 

 

ภาพที่ 22 ภาพสินค้าวงวินเนอร์ ในงาน YGSTAND_MARKET3   
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